
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 
z dn. 21.05.2020 r. w sprawie regulaminu zwiedzania filii Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju  

 

Regulamin dla zwiedzających MUZEUM NIKIFORA GALERIĘ SZTUKI „ROMANÓWKA” w KRYNICY-ZDROJU 

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – filia MUZEUM NIKIFORA GALERIA SZTUKI „ROMANÓWKA” w Krynicy-Zdroju, jako 

jednostka Województwa Małopolskiego, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach  

i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, 

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami, udostępnia do zwiedzania 

swoje zbiory w oparciu o przepisy: 

 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 917 ze zm.), 
 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 282. ), 
 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194. ) 
 Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 26.02.2018 r. 
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
 i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 697). 

 
2. Z dniem 23 maja 2020 roku w ekspozycje Muzeum Nikifora Galeria Sztuki ROMANÓWKA, Bulwary Dietla 19, 33-380 Kryni-
ca-Zdrój udostępniane są zwiedzającym w:  
 wtorek – sobota: 10.00 - 13.00, 14.00 – 17.00, ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.30 
 niedziela: 10.00 – 15.00, ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 14.30. 

3. Muzeum Nikifora jest nieczynne w poniedziałki, dni poświąteczne, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało 
oraz 1.01., 6.01., 1.11., 25 i 26.12. 
4. Dniem wolnym od opłat za wstęp w Muzeum Nikifora jest niedziela. 
5. ZWIEDZAJACY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POPRZEZ ZAKRYWANIE UST  

I NOSA PRZY POMOCY ODZIEŻY LUB JEJ CZĘŚCI, MASKI, MASECZKI ALBO KASKU OCHRONNEGO ORAZ UTRZYMYWANIA 

CO NAJMNIEJ 2-METROWEGO DYSTANSU OD INNYCH OSÓB, A TAKŻE STOSOWANIA SIĘ DO BIEŻĄCYCH ZALECEŃ 

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; 

6.ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI: 

 zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania; 
 osoby indywidualne lub grupy liczące max. 5 os.;  
 nie więcej niż 10 osób w jednym czasie na ekspozycji; 
 osoby niepełnoletnie przebywają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, rodzice i opiekunowie 

prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za osoby powierzone opiece;  
 rezerwacja telefoniczna, osoby które dokonały wcześniejszej rezerwacji zwiedzają ekspozycję w pierwszej kolejno-

ści, rezerwacja w każdy dzień tygodnia (z wyłączeniem poniedziałku) tel.18 471 53 03 w godz. 10-13 i 14-16; 
 bez możliwości korzystania z wyświetlaczy dotykowych; 
 bez komentarza przewodnika; 
 bez możliwości korzystania z szatni; 
 prosimy o ścisłe stosowanie się do poleceń osób udostępniających ekspozycję. 

7. Opłaty za: wstęp na ekspozycje muzealne pobierane są na podstawie cennika wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i w oparciu o zapisy Ustawy o muzeach (art.10 ust.3) oraz statutu jednostki. 
8. Osoby uprawnione do korzystania ze wstępu bezpłatnego i opłat ulgowych na ekspozycje stałe i czasowe, wymienione  
w zarządzeniu Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zobowiązane są do okazania dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do zwolnienia z opłaty.  
9. Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:   
 dotykania, przemieszczania eksponatów  
 wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów; 
 wnoszenia broni palnej; 
 wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika); 
 palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych; 
 jedzenia i picia; 
 prowadzenia rozmów z użyciem urządzeń mobilnych; 
 wstępu pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

10. Zwiedzający proszeni są o zachowanie ciszy, spokoju oraz przestrzeganie przepisów ppoż. 
11. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
 
 
 
 
Nowy Sącz, dnia 21.05.2020 r. 

 


