
 
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 

 
Dyrektora Muzeum-Orawskiego Parku Etnograficznego 

w Zubrzycy Górnej 
 

z dnia 07 listopada 2020 roku 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie zwiedzania Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej z dnia 13.05.2020 r.  
 
 

Działając a podstawie § 1 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1972) zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie zwiedzania Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej 
wprowadzonym Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej z dnia 13.05.2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) treść § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: 

a) od środy do niedzieli od 9.00 do 15.00, 

b) Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli 

(6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, 15.08, Wszystkich Świętych 

(1.11), Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12). 

2) treść § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Zwiedzanie obejmuje jedynie zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu. Wnętrza 

obiektów są zamknięte dla zwiedzających. 

3) treść § 1 ust 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Bilety wstępu należy nabywać w kasie. Wskazane jest również nabycie folderu lub 

zainstalowanie aplikacji mobilnych dostępnych na terenie Muzeum, które są pomocne 

podczas zwiedzania indywidualnego. Przy dokonywaniu zakupu biletów, folderów oraz 

pamiątek lub wydawnictw w sklepiku muzealnym odwiedzający zobowiązani są nosić 

rękawiczki jednorazowe oraz zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, 

masek, maseczek lub przyłbic, a między kupującymi musi być zachowana odległość co 

najmniej 2 m.  

4) treść § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:  

17. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt na teren parku muzealnego, za wyjątkiem 

psów – asystentów osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 



§ 2 
1. Postanowienia § 1 pkt 1) niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie od dnia 7 listopada 

2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.,  

2. Postanowienia § 1 pkt 2) niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie od dnia 7 listopada 
2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r., 

 
§ 3 

Postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 2 będą podlegały modyfikacjom w przypadku 
wejścia w życie nowych regulacji prawnych lub wydania nowych wytycznych przez organy 
administracji publicznej. 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 7 listopada 2020 r. i obowiązuje aż do 
odwołania.  
 


