
Regulamin zwiedzania Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA 

 

I. Informacje ogólne 

1. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia Ośrodka Garncarskiego 

MEDYNIA, dla zwiedzających, wraz z ofertą warsztatów dostępne są 

w informacji i na stronie internetowej: www.medynia.com 

2. W dni ustawowo wolne od pracy Ośrodek może być nieczynny dla 

zwiedzających. 

3. Ostatnie wejście na teren obiektu możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed 

zamknięciem. 

4. Zakup biletu jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych 

w regulaminie zwiedzania. 

II. Bilety 

1. Bilet ulgowy przysługuje: 

• dzieciom do 12 roku życia, 

• emerytom. 

2. Dokumenty upoważniające do zakupu biletu ulgowego należy pokazać 

przed dokonaniem zapłaty. 

3. Wstęp bezpłatny przysługuje: 

• dzieciom do 5 roku życia, 

• opiekunom grup zorganizowanych (którzy nie biorą udziału  

w warsztatach). 

4. Bilety ulgowe i bezpłatne nie dotyczą zajęć warsztatowych. 

III. Rezerwacja 

1. Dla grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja na 

wszystkie usługi oferowane przez Ośrodek. 

2. Rezerwacji można dokonać: 

• osobiście w biurze  Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA  

• telefonicznie: 17 772 68 83, w godzinach otwarcia. 

3. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby z wcześniejszą rezerwacją. 

4. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu i godziny zarezerwowanych usług. W przypadku takiej sytuacji 

Ośrodek informuje grupy o zaistniałych zmianach z wcześniejszym 

wyprzedzeniem. 

IV. Przepisy porządkowe  

1. Zwiedzanie obiektu odbywa się z przewodnikiem lub samodzielnie. 

Oprowadzanie z przewodnikiem trwa do 1,5 godziny (wyjątek mogą 

stanowić: przepisy związane z COVID-19 odgórnie wprowadzone 

zarządzeniem dyrektora placówki  lub inne). 

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń i uwag przewodników 

i  pracowników Ośrodka. 

3. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie 

podopiecznych i za szkody tj.  uszkodzenia, zniszczenia eksponatów lub 

innych elementów znajdujących się na terenie ośrodka. 



4. Rzeczy uczestników warsztatów (plecaki, torby itp.) i odzież wierzchnią 

można pozostawić w sali, w której odbywają się warsztaty.  

5. Na teren obiektu nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące 

się 

w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów i zwiedzających. 

6. Zaleca się zachować szczególną ostrożność na podejściach, tarasie 

(zwłaszcza po deszczu), zwracać uwagę na progi i wysokość drzwi 

w obiektach. 

7. Na terenie ośrodka zabrania się: 

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

• palenia wyrobów tytoniowych, 

• rozniecać ognia, 

• wnosić broni palnej i ostrych przedmiotów, 

• wchodzić do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, 

• wprowadzać na teren psów i innych zwierząt bez smyczy (należy 

pamiętać o zachowaniu czystości ), 

• wprowadzać zwierząt do wnętrz obiektów wystawienniczych 

i warsztatowych. 

V. Informacje ogólne zwiedzania Galerii Władysławy Prucnal oraz Kościoła 

p.w. Nawiedzenia NMP 

1. Zarówno kościół jak i galeria nie są obiektami zarządzanymi przez instytucję 

Ośrodek Garncarski MEDYNIA. 

2. W przypadku chęci zwiedzenia obiektów z przewodnikiem należy 

skontaktować się z biurem Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA i umówić 

wcześniej wizytę. 

VI. Postanowienia Końcowe 

1. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu upoważnia 

pracowników Ośrodka do podjęcia odpowiednikach działań poprzez 

zwrócenie uwagi, a w razie konieczności do  wyproszenia z terenu obiektu. 

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za  zdarzenia wynikłe z niestosowania 

się do wytycznych umieszczonych w regulaminie, a także uwag przekazanych 

przez przewodnika. 

3. Wszystkie wyjaśnienia i dodatkowe informacji dotyczące regulaminu 

zwiedzania można uzyskać pod adresem: biuro@medynia.com i pod numerem 

telefonu: 17 772 68 83. 

 

mailto:biuro@medynia.com

