
UCHWAŁA NR XVII/99/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Domów Tkaczy przy ul. Jana Sobieskiego nr 2 i nr 
4 w Międzylesiu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Domów Tkaczy przy ul. Jana Sobieskiego nr 2 i nr 
4 w Międzylesiu, stanowiących własność Gminy Międzylesie.

2. Regulamin korzystania z Domów Tkaczy przy ul. Jana Sobieskiego nr 2 i nr 4 w Międzylesiu, stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/99/2020

Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Regulamin korzystania z Domów Tkaczy przy ul. Jana Sobieskiego nr 2 i nr 4 w Międzylesiu.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Domy Tkaczy są obiektem przeznaczonym do prowadzenia działalności o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym.

§ 2. 1.  Domy Tkaczy są obiektem ogólnodostępnym, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wstęp do obiektu 
i udział we wszystkich organizowanych wystawach i innych wydarzeniach jest bezpłatny.

2. Stałe i czasowe ekspozycje w obiekcie dostępne są dla zwiedzających od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 10.00 do 14.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Udostępnienie ekspozycji w innych terminach możliwe jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod 
numerem telefonu  74 8126 343.

4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i godzin otwarcia obiektu, w związku z organizowanymi 
warsztatami artystycznymi, lekcjami muzealnymi lub innymi wydarzeniami, zamieszczone są, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, w zakładce Domy Tkaczy.

Rozdział 2.
Zasady korzystania z obiektu

§ 3. Opiekunowie lub rodzice osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich 
podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych 
elementów znajdujących się w obiekcie i podczas organizowanych w nim warsztatów artystycznych, lekcji 
muzealnych czy innych wydarzeń, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Na terenie Domów Tkaczy, w tym podczas zwiedzania i oglądania wystaw/uczestnictwa w warsztatach, 
prelekcjach należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez opiekunów, należy zwracać uwagę na 
ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone w obiekcie.

§ 5. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy innych osób, zakłócające 
porządek, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone 
o opuszczenie pomieszczeń.

§ 6. 1.  Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać opiekunom obiektu.

2. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu skutkuje koniecznością spisania protokołu.

§ 7. Na terenie Domów Tkaczy i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:

1) bezwzględny zakaz dotykania eksponatów,

2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,

3) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,

4) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,

5) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

6) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,

7) ślizgania po posadce,

8) niszczenia, malowania ścian i innych elementów obiektu oraz jego wyposażenia,

9) używania otwartego ognia,

10) prowadzenia na terenie obiektu działalności gospodarczej, w tym akwizycji.

Id: A5A76EE2-B641-4A6C-AE93-90AEBD7C6B50. Uchwalony Strona 1



§ 8. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji jest dozwolone  jeśli nie skutkuje uszkodzeniem lub 
zniszczeniem ekspozycji i nie narusza praw autorskich twórców wystawy.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające w obiekcie powinny:

1) natychmiast powiadomić opiekunów obiektu lub służby porządkowe,

2) unikać paniki i stosować się do poleceń opiekunów i służb porządkowych,

3) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,

4) nie utrudniać dojścia służbom ratowniczym.
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