Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl
z dnia 30.06.2020

Regulamin korzystania z Muzeum w Kopnej Górze
prowadzonego przez Nadleśnictwo Supraśl

1. Celem Muzeum jest upowszechnianie wiedzy o historii obszaru Puszczy
Knyszyńskiej oraz gromadzenie pamiątek związanych z wydarzeniami
historycznymi jakie miały miejsce na tym terenie.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
3. Muzeum może być zwiedzane zarówno przez grupy zorganizowane jak
i turystów indywidualnych, bez ograniczeń wiekowych.
4. Zwiedzanie odbywa się pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Supraśl lub
innej upoważnionej osoby. Zwiedzanie Muzeum przez dzieci i młodzież jest
możliwe tylko pod opieką dorosłych.

5. Muzeum może być udostępnione do zwiedzania po uprzednim umówieniu
telefonicznym bądź drogą mailową z pracownikiem zajmującym się edukacją
leśną w Nadleśnictwie Supraśl.
6. Oprowadzenia zwiedzających po Muzeum dokonuje pracownik wymieniony
w p.4. Po wcześniejszym uzgodnieniu oprowadzenie może przybrać formę
zajęć o charakterze edukacji historycznej, z wykorzystaniem obiektów
powiązanych: cmentarza wojennego w Kopnej Górze oraz Izby Edukacji
Leśnej.
7. Oprowadzanie po Muzeum odbywa się w dni robocze w godzinach 8-15. Poza
tym terminem oprowadzanie może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach,
za akceptacją Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl.
8. Nadleśnictwo Supraśl nie gwarantuje oprowadzenia, możliwe jest natomiast
udostępnienie obiektu do zwiedzania przez upoważnioną osobę.
9. Zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.
10. W pomieszczeniach Muzeum jednocześnie może przebywać do 12 osób.
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11. Podczas zwiedzania zabronione jest dotykanie eksponatów znajdujących się
poza gablotami, opieranie się o gabloty oraz głośne zachowanie.
12. Odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobowe i materialne, powstałe
w związku z korzystaniem z Muzeum ponoszą osoby korzystające z obiektu i
opiekunowie grup.
13. Podczas zwiedzania obiektu należy zachować ostrożność, gdyż sposób jego
urządzenia może powodować różnego rodzaju zagrożenia. Należą do nich
m.in. poślizgnięcia, potknięcia, oparzenia, urazy których źródłem mogą być
np.: strome schody, śliska posadzka, szklane gabloty, zawieszone na
ścianach eksponaty, żeliwny piec będący źródłem ogrzewania muzeum.
Zagrożeniami w obiekcie oraz na przyległym do niego terenie mogą być także:
ukąszenia owadów, uczulenia na pyłki itp.
14. Nadleśnictwo Supraśl nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas zwiedzania Muzeum lub pobytu w jego otoczeniu. Zwiedzający
korzystają z Muzeum na własną odpowiedzialność.

15. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje pracownik oprowadzający po Muzeum lub upoważniona osoba
udostępniająca Muzeum.
16. Zgłoszenie zamiaru zwiedzenia Muzeum jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

