REGULAMIN ZWIEDZANIA I OBSERWACJI
W PARKU ASTRONOMICZNYM MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA
WE FROMBORKU
§1
1. Niniejszy Regulamin dotyczy obiektu będącego częścią Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku (zwanego dalej „Muzeum”) o nazwie Park Astronomiczny Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku (zwanego dalej „Parkiem”).
2. Park można zwiedzać przez cały rok z wyłączeniem miesiąca listopada oraz
poniedziałków i dni wolnych ustalonych w danym roku kalendarzowym Zarządzeniem
Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - jako dni, w których Muzeum
jest nieczynne.
3. Godziny otwarcia dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku.
4. Park można zwiedzać w grupach zorganizowanych z upoważnionym przez Muzeum
edukatorem. Edukator sprawuje opiekę merytoryczną w czasie zwiedzania Parku.
5. Grupa zwiedzająca z edukatorem nie może liczyć więcej niż 15 osób. W przypadku
liczniejszej grupy istnieje konieczność podziału. Liczba osób jednocześnie
przebywających na terenie Parku jest ograniczona względami bezpieczeństwa.
6. Park oferuje obserwacje nocnego nieba oraz zajęcia edukacyjne. Szczegółowe
informacje o ofercie Parku znajdują się na stronie internetowej www.frombork.art.pl.
7. Obserwacje nocnego nieba odbywać się będą w wyznaczone dni tygodnia ogłoszone
na stronie internetowej Parku Astronomicznego. Terminy dodatkowych obserwacji
należy rezerwować z trzytygodniowym wyprzedzeniem.
8. Warunkiem odbycia się obserwacji jest bezchmurne niebo.
9. Terminy dodatkowych zajęć edukacyjnych w godzinach zwiedzania należy
rezerwować telefonicznie tel. 55 243 80 88 lub pocztą elektroniczną e-mail.
planet@frombork.art.pl z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
10. W Parku obowiązuje ruch pieszy.
11. Ostatnie wejście zwiedzających możliwe jest najpóźniej na godzinę przed
zamknięciem.
§2
1. Podstawą wejścia do Parku jest dokonanie opłaty.
2. Na godzinę przed zamknięciem Parku Kasa nie przyjmuje opłat.
3. Wysokość opłat za wstęp o Parku oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi
zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
4. W czasie pobytu w Parku należy stosować się do poleceń edukatorów i pracowników
Parku. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionych do tego celu obszarach
i pawilonach.
5. Ulga w opłacie za wstęp do Parku przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
2) emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
wychowawcom
placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
oświatowowychowawczych i resocjalizacyjnych,

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub
odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.
5) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin.
6. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Parku przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem
honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
2) pracownikom muzeów,
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4) dzieciom do lat siedmiu,
5) jednemu opiekunowi na 10 uczestników wycieczek szkolnych i kolonii
zwiedzających obiekty muzealne,
6) Honorowym Obywatelom Fromborka.
7. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Parku zobowiązane
są do okazania stosownego dokumentu.
§3
1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie na terenie Parku przez zwiedzających jest bezpłatne.
2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie na terenie Parku nie może utrudniać zwiedzania
innym osobom.
3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie na terenie Parku do celów komercyjnych (sesje
fotograficzne i filmowe, publikacji, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe)
wymaga poinformowania Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
4. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania na terenie Parku
rozpatrywane są indywidualnie.
§4
1. W Parku obowiązuje zakaz:
1) spożywania posiłków w pawilonach przeznaczonych do zwiedzania,
2) spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów,
3) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
4) niszczenia zieleni,
5) rozniecania i używania otwartego ognia,
6) wprowadzania psów bez uwięzi i kagańca na teren Parku,
2. Zabrania się wstępu do Parku osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych
zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
§5
1. Zgody dyrekcji Muzeum lub osoby upoważnionej wymaga:
1) wjazd pojazdów na teren Parku,

2) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania Parku, organizowanych imprez oraz
cen biletów zamieszczone są przy kasie biletowej oraz na stronie internetowej
Muzeum www.frombork.art.pl
3. Za rzeczy pozostawione na terenie Parku dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
4. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum w formie pisemnej.
5. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Frombork, dnia 17.08.2015 r.

