
REGULAMIN  ZWIEDZANIA   

MUZEUM  KULTURY  LUDOWEJ   

W  WĘGORZEWIE  
 

 

 
Od 15 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r. 

Muzeum czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-17.00. 

Kasa czynna do godz. 16.00. Po zamknięciu kasy brak możliwości zwiedzania.  

Wejście na teren parku etnograficznego co 30 min; w soboty i niedzielę co 1 godzinę. 

 

 

Oferta i ceny biletów: 
 

1. Bilet wstępu (zwiedzanie z opiekunem ekspozycji): 

 normalny – 16 zł 

 ulgowy – 12 zł 

 rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) – 50 zł 

 na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – ulga 50 % od ceny biletu 

normalnego 

 na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora – 6 zł 

 bilet wstępu na jedną ekspozycję – 5 zł 

 

2. Bilet wstępu na wystawę pt. „Jezioro Mamry. Czy wiesz, że…?”: 

 normalny – 10 zł 

 ulgowy – 6 zł 

 

3. Bilet wstępu w poniedziałek: 

 na wystawy stałe – bezpłatnie 

 na wystawy czasowe – 6 zł 

 

4. Przewodnik w języku polskim (po uprzedniej, minimum tygodniowej, telefonicznej 

rezerwacji terminu), grupa do 20 os. – 50 zł 

5. W każdy poniedziałek o godz. 12.00 bezpłatne zwiedzanie Muzeum i Parku 

Etnograficznego nad Węgorapą dla obywateli Ukrainy, przybyłych na teren Polski 

bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. (przewodnik w języku 

ukraińskim). 

Obowiązkowa rezerwacja: mkl.etnograf@gmail.com tel. +48  87 427 32 42 

 

Кожного понеділка в 12.00 годині, запрошуємо на екскурсії українською 

мовою по Етнографічному Парку над Венгорапою. Для громадян України, які 

прибули безпосередньо на територію Польщі після 24.02.2022 р. вхід 

безкоштовний.  

Обов’язкове бронювання: mkl.etnograf@gmail.com та тел.+48  87 427 32 42 

 

 

 

 

 

mailto:mkl.etnograf@gmail.com
mailto:mkl.etnograf@gmail.com


Zasady zwiedzania Muzeum 

 
1. Bilety można nabywać w kasie Muzeum znajdującej się w budynku miejskim przy 

bulwarze Loir et Cher (obok Ekomariny).  

2. Podstawą wejścia na teren parku etnograficznego jest posiadanie ważnego biletu 

wstępu. 

3. Muzeum zwiedzamy z opiekunem ekspozycji lub przewodnikiem. 

4. Obowiązuje zakaz dotykania zabytków i infrastruktury znajdującej się na terenie 

parku etnograficznego. 

5. Toaleta dla zwiedzających znajduje się na terenie parku etnograficznego. 

6.  W czasie zwiedzania stosujemy się do poleceń pracowników muzeum. 

7. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, 

używania i rozniecania ognia oraz używanie źródeł światła  

o otwartym płomieniu. Osoby niestosujące się do tego zakazu mogą być 

wyproszone z Muzeum. 

8. W Muzeum obowiązuje ponadto zakaz: 

 spożywania napojów alkoholowych, 

 spożywania posiłków i napojów w obiektach. 

9. Wprowadzanie psów: 

 psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy, 

 zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów, 

 właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu, 

 należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta 

hodowane w Muzeum, 

 powyższe przepisy nie dotyczą psów asystujących i psów przewodników. 

10. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się  

w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania 

oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

11. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad 

zwiedzania Muzeum odpowiada zwiedzający lub opiekun ponosząc koszty 

finansowe. 

12.Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek 

nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub wymogów należytego 

zachowania, określonych w niniejszym regulaminie. 


