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Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie nr 11/2022 z dn. 

28.03.2022 r.  

 

Regulamin przebywania w parku 
w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie-Branicach 

 

W imieniu własnym i wszystkich zwiedzających uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych 
zasad. Uchronią one mienie muzeum, będące dobrem publicznym, przed utratą wartości i 
zniszczeniem. 

1. Park jest czynny: poniedziałek-piątek 10:00-14:00 w okresie styczeń-kwiecień i listopad-
grudzień oraz poniedziałek-piątek 10:00-14:00; sobota, niedziela 14:00-18:00 w okresie 
maj-październik (zastrzega się możliwość zmiany godzin otwarcia ogrodu). 
Zastrzega się możliwość zmiany godzin otwarci a parku.  

2.  Wstęp do parku jest bezpłatny. 

3.  Możliwe jest wejście indywidualne, grupowe lub rodzinne.  

4.  Osoby przebywające na terenie parku nie są zobowiązane do zakrywania nosa i ust.    

6. Osoby przebywające na terenie ogrodu nie są zobowiązane do dezynfekowania rąk 

płynem do dezynfekcji udostępnianym przy kolumnadzie dworu. Każda osoba zobowiązana 

jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach 

publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii  

COVID-19. 

7. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

8. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na 

terenie parku. 

10.   Park służy wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać na stojaku 

przy bramie wjazdowej.  

11. Zabrania się:  

a) grania w piłkę, rzutki itp. na terenie parku, 

b) jazdy na rolkach, rowerze, hulajnodze i innych pojazdach,   

c) wprowadzania na teren parku innych zwierząt domowych niż pies przewodnik (opiekujący 

się osobami niewidzącymi). 

12.  Zabronione jest niszczenie parku, jego wystroju i wyposażenia, a w szczególności: 

a) śmiecenie,    

b) wyrywanie i łamanie roślin,  

c) chodzenie po kwaterach ogrodowych, 

d) zrywanie liści i kwiatów, 

e) wzniecanie i używanie ognia. 
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13. Ogród może być strefą ciszy miejskiej, dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych 

urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które mogą zakłócić spokój. 

14. W parku można położyć się na trawie. 

15. Ogród/park muzealny jest obszarem publicznym – obowiązuje na jego terenie  zakaz 

spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania 

substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia. 

16. Fotografowanie i filmowanie w parku dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie 

przeszkadza to innym turystom, korzystającym z tego miejsca. 

17. Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu 

zgody dyrektora Muzeum. 

18. Muzeum nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób korzystających z parku     

przez osoby trzecie, w tym spowodowanie szkody z tytułu nieuprawnionego wykonywania 

zdjęć fotograficznych i materiałów filmowych. 

19.  Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu 

mogą być pozbawione prawa do zwiedzania parku. 

20.  Park jest stale monitorowany przez pracowników Muzeum.  

21.  Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku organizowania na 

jego terenie imprez/przedsięwzięć lub w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności. 

22.  Zastrzega się możliwość wyłączania z użytkowania poszczególnych części parku z uwagi 

na konieczność prowadzenia prac pielęgnacyjnych lub z uwagi na organizowane 

imprezy/przedsięwzięcia. 

23.    Przebywając na terenie parku należy stosować się do wskazówek i uwag pracowników 

Muzeum. 

Dziękujemy za przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu  

i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum. 

 


