Zatzqdzenie Nr 13/20L9

Dyrektota Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
z dnial} PaLdziernika 2019 r'

w sprawie zmiatry Regulamin t z:wiedzania
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

10
Sztuki Nowoczesnei w warszawlew zw' z ^It'
Na podstawie $ 12 ust. 4 pkt 3 Statutu Muzeum
o muze^ch 0)"' IJ ' z 201'9 t' poz' 917) zarz4dza si€,
ust. 3 zd. 1 ustawy z dnta21 listopad a 1996 r.

co nastgpuie:
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stanowi4cym Za\qcznl<

w Warszawie'
W Regulamini e zwtedzantaMuzeum Sztuki Nowoczesnei
Nowoczesnei w warsz^wre z dnta 4
do zarzqdzenia Nr 11/2019 Dyrektora Muzeum Sztuki
Muzeum Sztukr Nowoczesnei w warszawie'
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Sztuki Nowoczesnei w Warszawie stanowi
Tekst iednolity Regulaminu nitedzaria Muzeum
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Zarz4dzeriewchodzi w zyciez dniem
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ZaN.4czntk do zarz4dzenia Nr 1,3/2019
Dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w l7arszawie
z dnta 1,0 patdzietntka2019 t
w sprawie zmiany Regulaminu zwtedzania
Muzeum Sztuki Nowoczesnei w $Tarszawie

Regulamin zwiedzania
Muzeum Sztuki Nowoczesnei w Warszawie

cznsc PrERwszA
POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Przestrzenie wvstawiennicze

1.

2.

3.

Niniejszy regulamin zsxttedzanra Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwany dalej
,,Regulaminem") okreSla zasady zwredzanta przestrzent wystawienniczych Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawte z siedztb4 w $Tarszawie przy ul. Pariskiej 3 (zwaneeo dalej
,rMuzeum").
W Muzeum funkcjonui4 trzy pflestrzenie wystawiennicze:
1) przestzef wystawiennicza w pawilotie przy ul. N7ybtze2e Ko6ciuszkowskie 22 w
Warszawie (zwzta dalej ,,Muzeum nad Wisla');
2) przestrzei wystawiennicz^ w budynku puy d.Pariskiej 3 w Warszawie (zwana dalej
,,Muzeum na Pariskiei");
3) przestrzen wystawiennicza pny ul. Mlekicie 4 w Szuminie, gmina tr-och6w, woi.
mazowi.eckie (zwzna dalej ,,Domem Hansen6w w Szuminie").
Przesttzetie wystawiennicze ohvafie s4 w nastepuj4cych dniach i godzinach:
1) Muzeum nad Wisl4 - we wtorek, Srodg, cztxrartek i piatek w godzinach od 12:00 do
20:00, w sobotg w godzinach od 11:00 do 20:00, w niedzielg w godzinach od 11:00 do
18:00;

2)

4.
5.
6.
7

.

Muzeum na Pariskiej - -. wtorek, 5rodg, czwartek, pi4tek i sobotg w godzinach od
12:00 do 20:00, w niedzielg w godzinach od 12:00 do 18:00;
3) Dom Hansen6w w Szuminie - w wybrane soboty i nie&iele w okresie letnim w
godzinach od 10.00 do 18.00.
Informacja o tozpoczgciu i zzkoficzeriu okresu letniego udostgpniana jest na stronie
https: / /artmuseum.pl (zwanej dalej ,,stron4 intemetow4 Muzeum').
W okresie letnim Muzeum nad Wisl4 czynne jest w pi4tek w godzinach od 12:00 do 22:00.
Informacja,w kt6re soboty i niedziele mo2liwe jestzwredz^nie Domu Hansen6w w Szuminie,
dostEpna jest na stronie internetowej Muzeum.
\7 uzasadnionych przypadkach Muzeum mo2e doninie zmieni6 dni i godziny wst€pu, podaj4c
informacje o zmianach na stronie internetowei Muzeum.

s2
Wst€p na eksPozycje
Podstaw4 wej6cia na ekspozycje jest waLny bilet wstgpu, chyba ze
dostgpnych na sttonie internetowei Muzeum z^strzezoflo ln^czel'

T.

w warunkach ekspozycji

Na ekspozycjg rue nale2y wnosi6 parasoli, statyw6w, obszernych "kry6 wierzchnich i innych
przedmiot6w, kt6re moga przeszkadzatw zwiedzaniu, w szczegolnoSci rower6w i hulajn6g.
a
J, Na ekspozycje nie wolno wnosi6 przedmiot6w ostrych i ruebezpiecznych.
+. Muzeum nie ponosi odpowiedzialnodci za tzeczy nieoddane na przechowanle.
L
Na wybrane ekspozycje moze zosta(.wprowadzony zakaz wprowadzaila zwletzqt, z wyj4tkiem
ps6w przewodnik6w i ps6w asystuj4cych. Informacja o braku lub wprowadzeni''t zakazu

z.

6.

7.

dostgpna na sttonie internetowej Muzeum lub w recepcji.
Liczba zvttedzajqcych przeby'wa)+cych w jednym czasie na ekspozycji lub towatzyszqcemu je;
wydarzeruu moze zosta c ograriczona.
W zwredzaruu nie mog4 aczestniczy6 osoby zachowuiqce sig w spos6b, kt6ry zagra2a
bezpteczeistwu zbiot6w lub innych zwtedzaiqcych' w szczeg6lno6ci z powodu znaidowanta
siE

w stani.e ruetrzeiwosci lub pod wplylvem Srodk6w odurzaiqcych.

s3
Bilety
Bilety s4 odplatne, chyba 2e w wamnkach ekspozycji dostqpnych na stronie internetowej
Muzeum zastzezono tnacze).
statrych
z. W czwartki wst€p na wystawy statre jest nieodptratny. Informacia o wystawach
udostgpniana jest nz stronie internetowei Muzeum'

wstgp do Muzeum przysluguie ulga w optacie lub zwolruerie z optaty osobom
t' o
wymieruonym odpowiednio w art. 10 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnta 21 listopada 1996
muzeach Qt. U. z 2079 r. Poz.91'7).
Na stronie internetowej Muzeum podaie sig do wiadomo6cr wysoko66 op\at za bilety i
mowa w usl
oprowadzattte z przestodnikiem, iak rowntei rnformuie sig o osobach' o kt6rych
w oplacie albo
3t. ot^z rcdzalach dokument6w Potwieldzalqcych uprawnienia do ulgr
zrvoLnienia z oqlary za wst€P'

Za

s4
Zasady zwiedzania
pi6,
Na ekspozycji nie nale|y dotyka6 eksponat6w, biega6lub 5lizga6 sig po posadzkach' ie66,
osobom lub
palr6 lub zachowywa6 sig w inny spos6b utrudniajqcy zwredzanie pozostalym
jest dopuszczalne
stanowi4cy zagrozefie dla eksponowanych obiekt6w. W szczeg6lno6ci nie
i innych podobnych przedmiotach.
leld2entena rolkach, deskorolkach
i niekorzyst^nle z
z. Na ekspozycji uprasza sig o nieprowadzerie rozm6w teleforucznych
urz4dzeA elektronicznych emitui acych dZwigki'
Na wybrane ekspozycje obowi4zuie zakaz fotografowaria z uzyciem statywu i lampy
internetowel
btryskowej. Informacja o braku lub wprowadzeruu zakazu dost€Pna na stronie
Muzeum lub w recePcii.
1.

4.

Opiekunowie grup zotgafizowanych odpowiadajq za zachowania maloletnich czlonk6w
gruPy.

5.

Podczas zwtedzaria tzlezy stosowa6 siE do uwag

i

zalecen ptacownik6w Muzeum.

czBsc DRUGA
PO STANOWI ENIA SZCZF,GOLNE
F'OZDZTAX,I
MUZEUM NAD WISLA

s5
WstqP na eksPozYcie

1.
2.
3.
4.

Ostatnie wejdcie na ekspozycjg odbywa sig na kwadnns pned zamkniqciem ekspozycii'
Plecaki na ekspozycji moga by6 noszonewy\.qcztie w rgkach lub z przodu ciaNa.

Przedmioty prueszkadzajqce w zwtedzaniu mozrLa pozostawi6 w samoobslugowei sz^tni'
wlrposalon ejwbezpLatne szafki depozytowe. I{lucze do szafek s4 dostgpne w recepcji. Op\ata
za zgubiony kluczyk wynosi 30 zt (trzydztelci zlotych).
Przedmioty niemieszcz4ce sig w sza{kach depozytowy ch mozna pozostawi6 w recepcii'

s6
Bilety
1,. wstgp na ekspozycje oraz zwtedzanie z przewodnikiem s4 odplatne.
2. Kasa przyjmuje platno56 w zlot6wkach otaz akceptuie wybrane karty p\'atricze'
3. Bilet zakupiony w kasie nale2y okazz( przy wejSciu na ekspozycig. Bilet upowalria do wst€pu
w dacie na nim wskazanei.
4. Zwiedzarie w grupach zorgantzowanych:
1) z przewodnikiem wymaga uprzedniei rczer:xracii na stronie intemetowei Muzeum i

-

5.

odbywa sig o wyznaczonych godzinach;
2) bez ptzewodnika - nie wymaga uprzedniej rezersvzcJi na stronie intemetowei Muzeum
oraz odbyrva sig w dniach i godzrnach otwarcia Muzeum'
Maksymalnahczbaos6b w grupie oprowzdzanelprzez przewodnika to 25 os6b, minimalna B; dla klas szkolnych maksymalnahczba os6b w grupie wynosi 30' Grupy zorganizowtne
licz4cewigcei os6b moge zosaepodzielone na mniejsze grupy'
zorgatizowanebez przewodnika, w sklad kt6rych wchodzi wigcei n12 25 os6b, mog4

6. G-py

zostat podzielone na mnieisze grupy.

8.

Ulga w oplacie za wstgp do Muzeum nad Wisl4 przysluguie:
1) osobom wymienionym w aft. 10 ust. 3a ustawy z dnta 21, hstopada 1'996 r' o mazeach
rJ. z 2079 r. poz.977);
2) zotganizowanym grupom student6w;

pz

zakresie dostgpu do prowadzonei przez Muzeum
dziaNalnoici, wskazanym na stronie internetowei Muzeum;
czlonkom Stowarzyszenia Historyk6w Sztuki;

w

3)

grupom *rymagai+cym wsparcia

4)
5)

czlonkom orgatttzacjiAlcA, II(T, CIMAM;

6)
7)
8)
9)

cztronkom TowarzystwaPrzyjact6l. Muzeum, Towarzystwa Zachgty Sztuk Pigknych oraz
Towarzvs tw a P tzviaci6t Muz eum S z tula w tr' o dzi;
ptacownikom paristwowych galerii sztuki;
dz:rcnntkarzom;

Dve) Rodziny;
10) zorgantzowarrym grupom os6b z
posiadaczom I(arty

niepelnosprawno6ciami,

korzyst^lqcym

z

oferry

edukacyjnej Muzeum, oraz rch opiekunom;
11) grupom szkolnym

i innym zorgatizowanym gfupom maloletnich, korzystaj4cym z oferq

edukacyjnej Muzeum, otaz rch opiekunom.
Zwolnienie z op\aLy za wstgp do Muzeum nad Wistr4 przysluguje osobom wymienionym w aft'
10 ust. 3b ustawy z dnta 21 listopada 1,996 r. o muzeach, ti':

o

1)

2)
3)
4)

osobom fiz ycznyfn odtiu.zonym Orderem Orla Bialego, Orderem Woiennym Virtuti
Militari, Orderem Zas\ugt Rzeczypospolitej Polslaej, Medalem "Zaslu2ony I{'ulturze
GIoria Artis'';
pracownikom muze6w wpisanych do Paristwowego Rejestru Muzeow;
czlonkom Migdzynarodowei Rady Muzeow (ICOlr.{) lub Migdzynarodowej Rady

Ochtony ZabYtkow (ICOMOS) ;
posiadaczom I(arty Polaka, o kt6rych mowa w ustawie
I{.arcie Polaka @". U. z 201,7 t. poz' 1459 r2282);

z dnta 7 wrzeiria

5) dzieciom dolatT;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym'
10.

Na stronie internetowej Muzeum informuje si€ o mo2liwo5ciach

r

2007

r'

o

zasadach z;wredzanta

Muzeum nad Wisl4 poza godzinami otwarcia Muzeum'

s7

'WatsztatY Rodzinne

na stronie
t. tJdzial w $Tarsztarach Rodzinnych wymaga uprzedniej rczerwacji (zgt'oszenta)
internetowej Muzeum i odbywa sig o wvznaczonych godzinach'
Muzeum w czwartek o godz'
2. Formularz zapis6w jest zamies zczafly na stronie internetowej
ilo56
12.00 z tygodniowym wlprzedzeniem. w formularzu zapis6w nalei.y okre6li6
uczestnik6w.
NastEpnie
Przylgcte zg\oszenia jest potwierdzane genefowanym automaryczrrTe e-rrrailem'
osobami wedlug
pracownik Muzeum (zapisy@artmuseum.pl) kontaktuje sig ze zgloszonvmi

w
totejno5ci wplywu z$oszen, przekazui4c informacje niezbgdne do uczestniczenia
listg glown4 czy rczerwow1'
warsztatach. oraz wska zu14c, czy dana osoba zostaLa zaprsane- na

A

T.

5.

6.

na

zaptsant
W Srodg poprzedzalqc4 zwtedzanie nastgpuie weryfikacia, czy wszyscy zgloszent
osoby z lisfi glownej
lrstE gl6wna kupili bilety. W przypadku ruedoko natia zakupu bilet6w,
wedlug koleino6ci
zostaj4skreslone, a mo2liwo6 c zwtedzanta uzyskula osoby zlisfr rezerwowej

zg\oszei.
O mozliwo 6ci zwiedzania osoby z listy rezerwowei zostaflq powradomione odrEbnym emailem.
zakupu bilet6w i
Warunkiem zwredzanta przez osoby z hsty rezerwowei jest dokonatie
do czwartku
przestranie potwierdzenia dokonania przelewu na adres zaptsy@artmuseum'pl
p oprze dzai4cego zw i ed zante.

FIOZDZTAX-2
DOM HANSENOW W SZUMINIE

s8
WstQP na eksPozYcje

na stronie internetowel
wstgp na ekspozycje wymaga uprzedniei rczerwacji (zgloszenia)
Muzeum i odbywa sig o wyznaczonych godzinach'

1,

Muzeum w poniedziatrek o godz'
Formularz zapisow lestzamieszcz^ny na stronie internetowei
zapis6w nale2y okre6li6 rcdzai
12.00 z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W formularzu
wtasny)'
do)azdu (do)azd zaPewflrarry pnezMuzeum albo doiazd
Muzeum PoPflez formulafz mo2e zapisa6 sig tylko
J. w wlpadku dojazdu zapewniane go Pnez
jedna osoba.
zgtosi6 rylko jeden 5rodek
A
T.
w wypadku doiazdu wlasnego popnez formularciedna osoba mo2e
transpoftu I maksymalnie pi96 os6b'
cznie e-mallem' Nastgpnie
Przyjgcie zg\oszenta iest potwie rdzane genelowanym automaty
sig ze zgloszonymi osobami wedlug
pracownik Muzeum (zapisy@artmuseumpl) kontaktule
niezbgdne do z:wtedzania, otaz wskazuiac'
kolejnoSci wpli'wu zg\oszeh,przekzzui4cinformacje
czy dana osoba zosta\a zaptsana na listE gl6wn4 czy rezerwowq'
wszyscy zgloszeni
W poruedzialek popr zedza)qcy zwredzante flastgpuie weryfikacia ' czy
niedoko naria zakupu bilet6w' osoby z ltsty
zaptsantna listg gto-ta kuprli bilety. W przypadku
osoby z listy rezerwowei wedlug
glownej zosta)4skre5lone, a mo2liwo66 zvttedzarttauzyskuja

2.

1.

kolejnoSci zgl'oszeh.
O mo2liwo 6ci zwtedzania osoby

z hsty rezerwowei

zost^nq powiadomione odrgbnym e-

mailem.

8.

dokonarne zakupu bilet6w i
Warunkiem zwredzania przez osoby z listy rezerwowei )est
adres zapisy@attmuseum'pl do czwartku
przes\arie potwierdzenia dokonania przelewu na
p

oprz

e

dzai acego zvt te dzante'

se
Bilety

I. WstEp na ekspozycje jest odplatny'
2. Cena bileru zale2'ry oJ rodzaiodojazdu; w przypadku dojazdu
8 ust. 4,

3.

..r^ bil.to

wlasnego, o kt6rym mowa w
wypadku doiazdu zapewniane go Pflez Muzeum'
)est ntzs,za ant2ehw

$

Bilet nale2Y nabYc w terminie:
Muzeum fotm'ilatza zapisow - w
1) sze(ciu dni od dnta zamieszczeflrana stronie intemetowei
prz;,padku os6b zapisanych na listg glown4;
internetowej Muzeum formularza zapis6w 2) dziesigciu dru od dnia zamies zczentana suonie
rezerwow4'
-w PrzyPadku os6b zapisanych na listg w kasie Muzeum nad Wisl4'
4. Bileimo2na op\.aci(.p""1"-"- lub naby6
nale2y przesla('
5. \x/ wypadku brletu oplaconego przelewem, potwierdzenie dokona nta przelesru
w ust' 3'
zapisy@atttnuseum'pl w terminach wskazanych
tu
"dt",
za okazztiem dowodu
6. Bilet oplaconv przelewem wydawany iest przez pJicownika Muzeum,
go pfzez Muzeum (w przlpadku
wplary, przy wejSciu do Srodku o"rrrpor* zapewniane

dojazdw zapewn^nego

pnez Muzeum) lub ptzed wej6ciem do Domu Hansen6w w Szuminie

(w przypadku dojazdu wlasnego).
7.

8.

W piatek poprzedzaj4cy zwtedzanie bilety na wolne miejsca bgda do nabyciawy\qcznte w kasie
Muzeum nad \X/isla.
W dzieri zwredzanta Muzeum moze zzpewni6 mo2liwo56 nabycia biletu przed wej6ciem do
Domu Hansen6w w Szuminie. Cena biletu nabytego w tym tybie moze sig ro|nt(. od biletu
nabytego przez formulan zapisow.

s10
Zasady zwiedzania
1,.

z.

5.

4.

Dom Hansen6w w Szumrme jest udost€pniany do zwiedzanra w malych grupach maksymalrue 16-osobowych, pny czym ze wzglgd6w konserwatorskich wewn4taz domu moze
przebywa(.jednocze6nie nie wigcej ntL dzrewtg6 os6b.
W wypadku dojazdu z^pewnlanego przez Muzeum, Muzeum zapewtrr^ doiazd z r do

lTarszawy, oprowadzatie przez ptzewodnika, ubezpieczenie nast€pstw nieszczg6hwych
wypadk6w oraz ciep\e napoje. Orientacyjny czas od wylazdu do powrotu to siedem godzin.
W wypadku dolazduwlasnego Muzeum z^pewnTa mo2liwo66 z;wtedzansa Domu Hansen6w w
Szumrnie o zarezerwowanej godzinie. Godzinp rezerwacji ustala ze zwtedzai4cym pracownik
Muzeum, uwzglgdniaj4c kolejno5 (. zgLoszeA.
Oprowadzania odbluzaja sig w jezyku polskim. Pytanta o mo2liwo6ci oprowadzanT^ w innych

lezykach,

j"k

r6wnteL

w Polskim Jezyku Migowym,

nale2y kierowa6

fl^

adres

zapisy@artmuseum.pl.

CZNSC TRZECIA

POSTANOWIENIA KONCOWE
s11
1.

Postanowienia Regulaminu dotycz4ce ekspozycji stosuje sig odpowiednio do w1'd212.4, a.w
szczeg6lno6ci rvarsztat6w, oprowadzai, lekcjr muzealnych i program6w towarzyszqcych

wystawom. Szczeg6trow e zasady uczestnictw a w wydarzeniach i ceny bilet6w podawane s4 na
stronie internetowei Muzeum.
2. \7st9p na ekspozycje lub wrydarzetie jest jednozn^czny z zaakceptowaniem postanowien
Regulaminu.
3. Warunki komercyjnego wykorzystania pnestzeriwystawienniczych okre6la umowa zaw^rta z
Muzeum.
+.

5.

6.

przestrzeriach wystawienniczych oraz na terenach wok6l budynk6w dziatr'a sie6
monitortngu rej estruj4ca obraz.
n7 przypadku ogloszenia ewakuacji zwtedzajqcy zobowi4zari s4 do bezzwtrocznego
opusz cz enia budynku nalbllz,szy m wyj Sciem ewakuacyi nym.
Muzeum z^strzeg sobie prawo do nieprzyjgcia lub wyproszenia os6b nieprzestzegalqcych

\7

postanowieri Regulaminu.
7. Skargi i wnioski mozna sklada6 listownie, osobiScie lub na adres e-mail: tnfo@attmuseum.pl.
Regulamin jest dostgpny na stronie Muzeum: htqs:/ /attmuseum.pl.
B.

ol{

iollnnt

