
REGULAMIN ZWIEDZANIA  
EKSPOZYCJI MUZEALNEJ W DOMKU ŻEROMSKIEGO 

  
§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na 
piętrze w Domku Żeromskiego w Gdyni: 

Domek Żeromskiego, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa (TPO),  
81-522 Gdynia ul. Orłowska 6. 

Przebywający w sali z ekspozycją muzealną na piętrze Domku Żeromskiego 
zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu 
ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów 
i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. 

2. Ekspozycja muzealna dostępna jest do zwiedzania przez cały rok w weekendy oraz 
codziennie w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia. TPO zastrzega sobie 
prawo zamknięcia obiektu do zwiedzania w dni świąteczne i okołoświąteczne, 
wyznaczone przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia ekspozycji muzealnej 
dostępne są na stronie www.orlowo.gdynia.pl i stronie facebook.com. 

4. Liczba zwiedzających przebywających w budynku, na wystawach jest ograniczona. 
Wielkość grup regulowana jest przez obsługę, w zależności od ogólnej liczby 
zwiedzających. 

5. W szczególnych przypadkach Prezes TPO może udostępnić ekspozycje do 
zwiedzania poza godzinami otwarcia. 

6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub  
w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do ekspozycji może zostać decyzją Prezesa 
ograniczony lub całkowicie wyłączony dla zwiedzających. 

7. Teren Domku Żeromskiego jest chroniony i monitorowany. Zwiedzający wyraża zgodę 
na utrwalanie jego wizerunku przez monitoring. 

  

§2. Zwiedzanie 

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej oraz udział w wydarzeniach udostępnianych są 
bezpłatne. 

2. W ramach działalności statutowej Towarzystwo Przyjaciół Orłowa organizuje 
wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie 
internetowej. 



§3. Zasady przebywania zwiedzających  
w sali ekspozycji muzealnej Domku Żeromskiego 

1. Przed wejściem na wystawę wymagane jest pozostawienie w miejscu wyznaczonym 
parasoli, kijków turystycznych, wózków dziecięcych, nosideł na stelażach metalowych, 
dużych toreb, plecaków, walizek, reklamówek oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych dla eksponatów i utrudniających pozostałym osobom swobodne 
zwiedzanie ekspozycji. Obsługa Ekspozycji Muzealnej może zwrócić się do 
zwiedzającego o pozostawienie posiadanej przez niego rzeczy we wskazanym miejscu 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji. 

2. Domek Żeromskiego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez 
zabezpieczenia w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do szatni, a także za 
przedmioty pozostawione na terenie Domku w innych miejscach niż przeznaczone do 
przechowywania rzeczy. 

3. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, 
alkoholu i środków odurzających. 

4. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz dotykania eksponatów. 
5. Ekspozycji muzealnej nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi  
i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania. 

6. Zobowiązuje się zwiedzających do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania  
w miejscach publicznych. 

7. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zwiedzający są zobowiązani do ścisłego 
przestrzegania poleceń obsługi ekspozycji muzealnej. 

8. W Domku Żeromskiego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów 
elektronicznych. 

9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci 
pozostające pod ich opieką. 

  

§4. Postanowienia końcowe 

1. Zwiedzający Ekspozycję muzealną na piętrze Domku Żeromskiego akceptują niniejszy 
Regulamin. 

2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do 
wyproszenia zwiedzającego z terenu Domku Żeromskiego bez roszczeń ze strony 
zwiedzającego. 

3. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. 
Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na 
www.orlowo.gdynia.pl oraz przy wejściu na piętro Domku Żeromskiego. 



4. Skargi i wnioski można składać osobiście, listownie, na adres 
email: towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl. 


