
  
 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA  
 
 

§ 1 
MISJA SOWY  

„SOWA”,  czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności jest instytucją kultury. Jej misją jest 
udostępnienie interaktywnych eksponatów i organizacja działań programowych w celu inspirowania 
zwiedzających do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania.  
 

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. SOWA ma swoją siedzibę przy ul. Żwirowej  w Witnicy, w budynku Regionalnego Centrum 

Ratownictwa.  
2. Organem prowadzącym SOWĘ jest Miejski Dom Kultury w Witnicy, zwany w dalszej części 

„Organizatorem”.  
3. Wizerunek osób korzystających z oferty SOWY może zostać użyty w różnych formach 

elektronicznego przetwarzania na potrzeby informacyjne, promocyjne oraz dokumentalne w 
wydawnictwach prowadzonych przez Organizatora (serwis YouTube, Facebook, strona 
internetowa).  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad udostępniania 
eksponatów oraz korzystania z Majsterni, jak również do wprowadzania dodatkowych zasad dla 
zwiedzających, w tym zmiany wysokości opłat za korzystanie z usług SOWY.  
 

§ 3 
BILETY 

1. Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne oraz Majsternię jest posiadanie ważnego biletu wstępu. 
2. Wejście na salę ekspozycyjną oraz majsternię jest odpłatne. Ceny biletów podane są przy kasie, 

na stronie internetowej www.mdk.witnica.pl/SOWA oraz na platformie Facebook.  
3. Na wystawę obowiązują bilety:  

1) Normalny – przysługuje osobom pełnoletnim 
2) Ulgowy- przysługuje młodzieży szkolnej do 19 roku życia, pod warunkiem okazania dokumentu 
uprawniającego do ulgi.  

4. Z opłat zwolnione są osoby: 
1) do 3 roku życia, 
2) opiekunowie grup liczących 15 i więcej osób, składających się z młodzieży szkolnej do 19 r.ż.  
3) asystenci osób niepełnosprawnych, po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

5. Opłaty dokonywane są w kasie, bezpośrednio przed wejściem na salę ekspozycyjną.  
6. W przypadku grup, po ustaleniu z Organizatorem, możliwe jest dokonanie płatności przelewem 

na rachunek bankowy MDK.    
7. Sprzedaż biletów możliwa jest pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Ze względów 

bezpieczeństwa łączna ilość osób przebywających w tym samym czasie w sali ekspozycyjnej oraz 
Majsterni wynosi 40. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży biletów oraz wejść do w przypadku 
osiągnięcia limitu osób mogących przebywać w obiekcie (§ 3, pkt. 7) 

9. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu 



  
 

 

§ 4 
GODZINY OTWARCIA 

1. Grupy chcące skorzystać z oferty CNK SOWA przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji 
terminu. 

2. Godziny otwarcia muzeum: 
1) poniedziałek – piątek – godziny 10:00- 17:00 
2) sobota – nieczynne 
3) niedziela – 13:00- 18:00 

3. W uzasadnionych przypadkach godziny i dni pracy mogą ulec zmianie. 
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia i zamknięcia 

ekspozycji i/lub Majsterni w terminach innych niż określone w regulaminie.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia oraz zmian w tym zakresie podawane są 

na stronie internetowej mdk.witnica.pl/ SOWA oraz na platformie Facebook. 
 

§ 4 
ZASADY ZWIEDZANIA 

 
1. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, dużych toreb, 

plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp. 
2. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 
3. Dzieci do lat 7 korzystać mogą z muzeum tylko w obecności pełnoletnich opiekunów.  
4. Zabrania się wstępu do muzeum osobom znajdującym się pod wpływem substancji odurzających. 
5. Z muzeum mogą zostać wyproszone osoby niszczące eksponaty lub zagrażające bezpieczeństwu 

zwiedzających.  
6. Zabrania się wprowadzania na teren muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa – przewodnika. 
7. Na sali ekspozycyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania żywności oraz napojów. 
8. Grupa składająca się z osób niepełnoletnich pozostaje pod nadzorem opiekuna przez cały czas 

trwania zwiedzania oraz korzystania z oferty warsztatowej.  
9. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w czasie zwiedzania oraz przebywania 

w budynku Centrum. 
10. W trakcie zwiedzania, szczególnie w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy 

stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Centrum Nauki Kopernik SOWA. 

 


