
REGULAMIN  ZWIEDZANIA   
MUZEUM  KULTURY  LUDOWEJ  W  WĘGORZEWIE 

W  WARUNKACH  PANDEMII  COVID - 19  
 

 

Od 16 września – do odwołania 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

Kasa czynna do godz. 14.30. Po zamknięciu kasy brak możliwości zwiedzania.  

W soboty i niedzielę zwiedzanie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu, tel. 87 427 32 42. 
 

Oferta i ceny biletów: 

 

1. „Wokół mazurskiej chaty”  

 7 zł – normalny  

 4 zł – ulgowy  

18 zł – rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci)  

w poniedziałki – bezpłatnie 

2. Karta pracy ,,ABC ginących zawodów”  

10 zł – normalny 

     7 zł – ulgowy 

28 zł – rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci)  

3. Questing ,,Park Etnograficzny nad Węgorapą” 

10 zł – normalny 

  7 zł – ulgowy 

28 zł – rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci)  

 

4. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – 5 zł  

5. Warmińsko-Mazurska Karta Seniora – 6 zł 

6. Karta Seniora z innych województw – 6 zł 

      7. Przewodnik w języku polskim i rosyjskim (po uprzedniej, minimum  

          tygodniowej, telefonicznej rezerwacji terminu) 

- grupa do 30 osób – 20 zł 

- grupa do 50 osób – 30 zł 

 

Ceny obejmują bilety wstępu na teren Parku Etnograficznego nad 

Węgorapą bez możliwości wejść do wnętrz obiektów. 

 

UWAGA: 

Karta pracy ,,ABC ginących zawodów” oraz questing ,,Park Etnograficzny 

nad Węgorapą” dostępne od poniedziałku do piątku. 



 

Zasady zwiedzania Muzeum 

 

1. Bilety można nabywać w kasie Muzeum znajdującej się w budynku miejskim 

przy bulwarze Loir et Cher (obok Ekomariny).  

2. Podstawą wejścia na teren parku etnograficznego jest posiadanie ważnego 

biletu wstępu. 

3. Każdy zwiedzający przebywający na terenie parku etnograficznego 

zobowiązany jest posiadać maseczkę lub inną część garderoby zakrywającą 

usta i nos.  

4. Zwiedzający mają obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na teren parku. 

Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do kasy 

biletowej. 

5. W trakcie zwiedzania należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy 

zwiedzającymi (nie dotyczy rodziców z dziećmi i opiekunów osób 

niepełnosprawnych). 

6. Muzeum zwiedzamy z przewodnikiem lub pracownikiem muzeum. 

7. Obowiązuje zakaz dotykania zabytków i infrastruktury znajdującej się na 

terenie parku etnograficznego. 

8. Toaleta dla zwiedzających znajduje się na terenie parku etnograficznego, 

wyposażona jest w środek do dezynfekcji rąk. Toaleta jest sprzątana  

i dezynfekowana 4 razy dziennie. 

9.  W czasie zwiedzania stosujemy się do poleceń pracowników muzeum. 

10.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia. 

11.  Psy można wprowadzać na teren skansenu wyłącznie w kagańcach i na 

smyczy. Opiekun ma obowiązek posprzątania po swoim psie.  

12.  Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania 

zasad zwiedzania Muzeum odpowiada zwiedzający lub opiekun ponosząc 

koszty finansowe. 

13.  Zakaz wstępu osobom po spożyciu alkoholu i środków odurzających. 

14.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek 

nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub wymogów należytego 

zachowania, określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 


