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Regulamin Pracowni Historii Szydłowca 
 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Regulamin Pracowni Historii Szydłowca ustala organizację i porządek pracy oraz zwiedzania 

pracowni; 

1.2. użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.2.1. „PHS”- Pracownia Historii Szydłowca 

1.2.2. „Pracownia”-Pracownia Historii Szydłowca 

1.2.3. „SCK-Zamek”- Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 

1.2.4. „Regulamin”- niniejszy Regulamin Pracowni Historii Szydłowca 

1.2.5. „Przewodnik”- pracownik Pracowni Historii Szydłowca 

1.2.6. „Zwiedzający”-osoba zwiedzająca Pracownię Historii Szydłowca 

1.3. każdy Zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego 

postanowień. 

2. Wstęp do PHS 
2.1. Zwiedzanie ekspozycji Pracowni Historii Szydłowca odbywa się w ustalonych przez dyrektora SCK-

Zamek godzinach; 

2.2. szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz 

czasowo niedostępnych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach 

biletów są zamieszczone w kasie PHS oraz na stronie internetowej www.sckzamek.pl; 

2.3. wstęp, zwiedzanie oraz warsztaty w PHS możliwe są wyłącznie na podstawie ważnego biletu 

zakupionego w kasie PHS, zgodnie z obowiązującym cennikiem;  

2.4. na terenie Pracowni może przebywać jednocześnie nie więcej niż 30 osób zwiedzających; 

2.5. wyjątek stanowią wydarzenia (np. wernisaże, prelekcje, warsztaty), podczas których w pracowni 

może przebywać większa grupa osób zwiedzających; 

2.6. ostatnie wejście do pracowni – najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem. 

3. Bilety wstępu 
3.1. Wstęp do pracowni możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu, 

3.2. dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem; 

3.3. w przypadku braku podstaw do zakupu zniżkowego, zwiedzający jest zobowiązany do zakupu biletu 

w pełnej odpłatności; 

3.4. bilet na zwiedzanie nie obejmuje uczestnictwa w warsztatach; 

3.5. ceny za warsztaty ustalane są indywidualnie; 

3.6. cena biletu na warsztaty zawiera: udział w warsztatach, wszystkie niezbędne materiały oraz opiekę 

osoby prowadzącej warsztaty; 

3.7. obsługa przewodnika zgodnie z cennikiem obowiązującym dostępnym na stronie internetowej 

www.sckzamek.pl oraz w kasie PHS; 

3.8. niewykorzystane bilety tracą ważność i nie przysługuje zwrot kosztów zakupu; 

3.9. w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji zmiany terminu, pod warunkiem, że 

negocjacja przeprowadzona jest przed upływem terminu ważności biletu; 
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3.10. wejście bezpłatne przysługuje: 

3.10.1. kierowcom autokarów, 

3.10.2. opiekunom grup zorganizowanych pow. 15 osób, 

3.10.3. opiekunom osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się 

lub/i samodzielnego funkcjonowania. 

4. Zwiedzanie i warsztaty 
4.1. Na terenie pracowni należy stosować się do uwag i poleceń obsługi PHS; 

4.2. duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić we wskazanym przez 

pracownika PHS miejscu; 

4.3. turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie z wyznaczonego miejsca oraz o 

wyznaczonej godzinie; 

4.4. podczas zajęć obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP oraz bezwzględne stosowanie się do 

poleceń prowadzącego; 

4.5. osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu tylko pod opieką osoby dorosłej, która 

również uczestniczy odpłatnie wg cennika; 

4.6. osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, która 

również uczestniczy odpłatnie wg cennika lub osoby prowadzącej warsztaty za zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego; 

4.7. grupy dzieci i młodzieży mogą uczestniczyć w warsztatach z opiekunami, którzy nie płacą za 

warsztaty; 

4.8. uczestnictwo w warsztatach wiekowo określone jest ściślej w opisie poszczególnych warsztatów; 

4.9. podczas trwania warsztatów należy się stosować do uwag i zaleceń prowadzącego; 

4.10. podczas trwania warsztatów zabrania się opuszczania sali bez uzgodnienia z prowadzącym; 

4.11. korzystanie z wyposażenia warsztatów jest dozwolone dopiero po przeprowadzonym szkoleniu i 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

4.12. wszelkie czynności w trakcie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków 

ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych- każdy 

uczestnik, który naruszy tą zasadę może zostać wyproszony z pracowni warsztatowej; 

4.13. grupy zorganizowane powyżej 15 osób ustalają indywidualnie: termin, cenę, zakres zajęć drogą 

mailową lub osobiście w pracowni. 

5. Zwierzęta 
5.1. Na terenie Pracowni Historii Szydłowca obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt          

(z wyłączeniem psa przewodnika). 

6. Zakazy obowiązujące na terenie ekspozycji 
6.1. Podczas zwiedzania i zajęć obowiązuje zakaz samowolnego dotykania eksponatów i materiałów w 

pracowni – używać można jedynie przedmiotów i materiałów, które rozdysponuje osoba 

prowadząca zajęcia; 

6.2. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia; 

6.3. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów; 

6.4. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów; 

6.5. wnoszenia transparentów i dużych przedmiotów utrudniających zwiedzania innym osobom; 

6.6. fotografowania i filmowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia oraz 

fotografowania z użyciem statywu oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego 

fotografowania i filmowania bez wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem SCK-Zamek; 
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6.7. zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji pracowni do celów 

komercyjnych bez uzgodnienia z dyrektorem SCK-Zamek; 

6.8. wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji PHS nie może utrudniać zwiedzania 

innym osobom; 

6.9. zastrzega się możliwość zakazu fotografowania eksponatów nienależących do PHS; 
6.10. zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach 

ekspozycyjnych; 

6.11. osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, 

naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być nie 

wpuszczone do pracowni lub poproszone o jej opuszczenie; 

6.12. zabrania się głośnego rozmawiania przez telefony komórkowe utrudniającego zwiedzanie innym 

osobom; 

6.13. prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych podczas zwiedzania ekspozycji. 

7. Postanowienia końcowe 
7.7. Kupno biletu jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu  PHS; 

7.8. każdy odwiedzający PHS jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz jego 

przestrzegania; 

7.9. podczas warsztatów należy się stosować do postanowień niniejszego regulaminu; 

7.10. za wypadek lub uszkodzenie materiału, eksponatu lub przedmiotów pracowni odpowiadają 

uczestnicy lub ich opiekunowie w przypadku osób niepełnoletnich; 

7.11. pracownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione na jej 

terenie; 

7.12. zwiedzający są proszeni o opuszczenie pracowni do wyznaczonej godziny zamknięcia. 


