Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 8/Z/19
Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
z dnia 12 marca 2019 r.

Regulamin korzystania z audio- przewodnika
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
§1. Właścicielem i dysponentem audio-przewodników jest Muzeum Sił Powietrznych w
Dęblinie.
§2. Definicje:
1) muzeum- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników Polskich 1, 08-530
Dęblin;
2) audio-przewodnik - urządzenie z wgraną audio-wycieczką po wystawach stałych w
Muzeum, w wersji językowej, składa się z odbiornika z nagraniami oraz słuchawek
stereofonicznych;
3) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audio-przewodnika;
4) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audio-przewodnika do używania w
czasie zwiedzania muzeum na terenie muzeum.

§3. Korzystanie z audio-przewodnika w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest
jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:
1) wypożyczenie audio-przewodnika jest odpłatne;
2) koszt wypożyczenia: bilet wstępu do muzeum + opłata za wypożyczenie audioprzewodnika (wg aktualnego cennika obowiązującego w muzeum)+ kaucja zwrotna w
wysokości 30,00 zł:
a) na okoliczność wpłacenia kaucji zostaje wystawiony dokument KP.
b) przy zwrocie sprawnego, sprawdzonego przez pracownika muzeum audioprzewodnika zwracana jest kaucja i wystawiony zostaje dokument KW.
3) aktualny cennik wypożyczenia audio-przewodnika jest dostępny w kasie muzeum
4) wypożyczenia audio- przewodnika można dokonać jedynie w kasie muzeum w
godzinach otwarcia wystaw;
5) opłaty tytułem wypożyczenia audio-przewodnika należy uiścić w kasie biletowej
muzeum;
6) wartość 1 sztuki audio-przewodnika wynosi 1.200 PLN;
7) aktualny wykaz wersji językowych audio-przewodnika jest dostępny w kasie muzeum;
8) audio-przewodnik może wypożyczyć osoba pełnoletnia, po dokonaniu opłat za bilet
wstępu do muzeum, za wypożyczenie audio- przewodnika oraz wpłacenie kaucji
zwrotnej:
a) warunkiem wypożyczenia urządzenia jest okazanie dokumentu tożsamości
celem zaewidencjonowania i weryfikacji danych osobowych wskazanych w
formularzu wypożyczenia,
b) wypełnienie formularza wypożyczenia audio-przewodnika,

c) zapoznanie się z regulaminem wypożyczania audio-przewodników zostaje
zaakceptowane własnoręcznym podpisem wypożyczającego oraz potwierdzone
przez pracownika muzeum.
9) osoba niepełnoletnia może korzystać z audio-przewodnika pod opieką osoby, która go
wypożyczyła;
10) wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu
audio-przewodnik;
11) wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego wypożyczenia;
c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego
odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia;
d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania.
e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia urządzenia spowodowanego
przez wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości
naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie
usterki
sprzętu
zostaną
spisane
w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m.in. zobowiązanie
wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w
przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy; ww. przypadku
wpłacona kaucja będzie zaliczana na poczet zobowiązania wypożyczającego.
f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika;
g) kaucja za udostepnienie sprzętu nie zostanie zwrócona w przypadku oddania do
kasy muzeum uszkodzonych słuchawek audio-przewodnika i zostanie
przeznaczona na wymianę uszkodzonego sprzętu.
12) urządzenie może być używane tylko w obiektach i na terenie muzeum –obowiązuje
zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz poza teren muzeum;
13) treści zawarte w audio-przewodniku chronione są prawem autorskim –kopiowanie oraz
publiczne odtwarzanie jest zabronione.
§4. Muzeum jest zobowiązane udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym
oraz udzielić instrukcji korzystania z audio-przewodników.
§5. Muzeum nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń; na
wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja.

