
Zarządzenie Nr 135/B/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 19 września 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Regulamin Porządkowy Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku stanowiący załącznik

do Zarządzenia nr 49/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20 kwietnia 2022 roku,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia i nadzór nad jego realizacją powierzam Kierownikowi Referatu Promocji

i Wizerunku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do zarządzenianr 135/B/2022 z dnia 19 września 2022 r.

Regulamin Porządkowy Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

1. Izba jest otwarta dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach (z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy):

• czwartki w godzinach 10.00 - 15.00

• trzeci weekend miesiąca (sobota i niedziela) w godzinach 11.30 -17.30

2. W uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe
jest udostępnienie ekspozycji w innym niż ww. czasie (tel. do Izby - 22 768 32 95 lub tel. do Referatu
Promocji i Wizerunku UMiG w Serocku - 22 782 8843).

3. Zwiedzanie Izby jest bezpłatne.

4. Ostatnie wejście do Izby możliwe jest najpóźniej na 10 minut przed jej zamknięciem.

5. W budynku Izby może znajdować się jednorazowo, maksymalnie 20-osobowa grupa
zwiedzających.

6. Zwiedzanie Izby przez pojedyncze osoby i grupy odbywa się pod nadzorem pracownika Izby.

7. Dzieci do lat 13. zwiedzają ekspozycję pod opieką dorosłych.

8. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji jest dozwolone i bezpłatne, jeśli nie skutkuje
uszkodzeniem lub zniszczeniem ekspozycji i nie narusza praw autorskich autorów projektu Izby.

9. Pracownicy Izby nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste zagubione lub
pozostawione podczas zwiedzania.

10. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Izby.

11. W Izbie obowiązuje zakaz spożywania żywności oraz napojów.

12. W Izbie obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

13. Zabrania się wstępu do Izby osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu zwiedzających, pracowników i zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

14. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.

15. Skargi i wnioski przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

16. Izba prowadzona jest przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Adres i dane kontaktowe Izby:
ul. Św. Wojciecha 1
05-140 Serock
tel. 22 768 32 95
e-mail: izbapamieci@serock.pl
strona: www.historia.serock.pl
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