
Regulamin zwiedzania 

 

1. Muzeum Lotnictwa Polskiego można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 

2. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po nabyciu biletów, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

3. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać Muzeum bez przewodnika. W takim przypadku nie jest 
wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

4. Oprowadzanie grup zorganizowanych przez przewodnika możliwe jest jedynie po uprzedniej 
rezerwacji terminu telefonicznie (12)  640 99 60, 642 87 00 wew.1, lub osobiście w kasie Muzeum. 
Prosimy o podanie czasu, jaki grupa może przeznaczyć na zwiedzanie (w celu dostosowania 
programu). 

5. W razie konieczności rezerwację można odwołać telefonicznie lub osobiście w kasie Muzeum.  

6. Grupy zwiedzające Muzeum z przewodnikiem mogą liczyć maksymalnie 45 osób; w przypadku 
liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału. 

7. Opiekun grupy powinien stawić się w Muzeum 10 minut przed zaplanowaną godziną zwiedzania    
w celu uiszczenia opłat za zwiedzanie Muzeum i przygotowania grupy do zwiedzania. 

8. Nauczyciele bądź opiekunowie grupy młodzieżowej ponoszą odpowiedzialność za zachowanie 
grupy i nie mogą oddalać się pozostawiając grupę tylko z przewodnikiem (przewodnik nie zastępuje 
opiekuna grupy). 

9. W razie spóźnienia przekraczającego 20 minut Muzeum nie może zagwarantować oprowadzenia 
grupy. O spóźnieniach powstających z przyczyn losowych prosimy poinformować telefonicznie w celu 
dokonania uzgodnień. 

10. W czasie zwiedzania należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum i służby ochrony 
Muzeum. 

11. Na teren Muzeum Lotnictwa Polskiego nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów, 
zagrażających bezpieczeństwu Zwiedzających i ekspozycji. 

12. Na teren Muzeum nie wolno wprowadzać i wnosić zwierząt bez smyczy. W przypadku zwierząt 
agresywnych obowiązuje smycz i kaganiec. 

13. Na terenie Muzeum nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub innych 
środków odurzających oraz zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających     
i zbiorów Muzeum, zakłócające spokój zwiedzania przez innych Zwiedzających, naruszające ogólnie 
przyjęte normy zachowania społecznego. 

14. W pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum Lotnictwa Polskiego zabrania się jeżdżenia na 
rowerach, rolkach, hulajnogach itp. oraz biegania i ślizgania się po posadzkach. Rowery należy 
pozostawić w miejscach do tego przeznaczonych. 
 
15. W pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum Lotnictwa Polskiego prosimy o: 

- nieprzechodzenie za taśmy bez każdorazowej zgody pracownika Muzeum, 

- powstrzymanie się od jedzenia i picia poza miejscem do tego przeznaczonym 

- nieobracanie śmigłami. 

We wszystkich innych i spornych kwestiach decyzja należy do Dyrekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego 
lub Kierownika Działu Upowszechniania Muzealiów. 
 
Prosimy o stosowanie się do regulaminu, życzymy przyjemnego zwiedzania 
 

 
Dyrekcja i pracownicy Muzeum 


