
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 31/2020 

Dyrektora Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu  

 

R E G U L A M I N 

określający szczególne zasady zwiedzania 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen 

w okresie stanu epidemii 

§ 1 

[Postanowienia ogólne] 

Regulamin określa szczególne zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu – skansen przy ul. Narutowicza 64, nazwanego dalej „Skansen”, w okresie 

stanu epidemii wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu 

ograniczenia zagrożenia zakażeniem oraz dostosowania zasad zwiedzania do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2 

[Ograniczenia udostępniania do zwiedzania ekspozycji muzealnych i usług] 

1. Do odwołania wstrzymane zostaje udostępnianie do zwiedzania ekspozycji 

w obiekcie Chałupa z Drwał. 

2. Do odwołania wstrzymane zostaje świadczenie usług: zwiedzania z przewodnikiem 

oraz audioprzewodnikiem, organizowania inscenizacji, prezentacji, pokazów zajęć 

gospodarskich, rzemiosła i rękodzieła, usług edukacyjnych, organizowania imprez 

plenerowych, przejażdżek konnych oraz zaprzęgiem konnym. 

§ 3 

[Szczególne zasady zwiedzania] 

1. W czasie zwiedzenia Skansenu obowiązują wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa zasady przemieszczania się i zachowania 

w miejscach ogólnodostępnych i placówkach usługowych: 

1) obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 

maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, 

2) obowiązek zachowania przez osoby poruszające się pieszo odległości nie 

mniejszej niż 2 m od siebie, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze 

względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie, 



3) zakaz przemieszczania się małoletniego do ukończenia 13. roku życia bez 

opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej 

osoby dorosłej. 

2. Do odwołania wyłącza się możliwość zwiedzania Skansenu w zorganizowanych 

grupach. 

3. Z uwagi na niewielkie powierzchnie przestrzeni dostępnych dla zwiedzających 

ekspozycje, do odwołania w pomieszczeniach poszczególnych obiektów może 

przebywać tylko jedna osoba zwiedzająca, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy osób: 

1) sprawujących opiekę nad:  

− dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

− osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 

się samodzielnie, 

2) wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

5. Do odwołania, przed wejściem do każdego obiektu, w którym jest udostępniona do 

zwiedzania ekspozycja, każda osoba zobowiązana jest użyć środek do dezynfekcji 

rąk, który jest zapewniany przez Muzeum. 

6. Zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do graficznych i 

tekstowych instrukcji, zakazów oraz poleceń umieszczonych na terenie Skansenu, 

w tym: oznaczeń kierunku ruchu, wejść i wyjść, zachowania odległości, zakazów 

dotykania eksponatów i powierzchni. 

§ 4 

[Postanowienia końcowe] 

W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu. 

 

 


