
Zarzqdzenie Nr 53lB12017 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 29 kwietnia 2017 roku 

w sprawie nadania Regulaminu Porzqdkowego lzby Pamieci i Tradycji Rybackich 

w Serocku 

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz 94 ust. 2 pkt. 13 Regulaminu Organizacyjnego 

Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku nadanyrn Zarzqdzeniem Nr 60lBl2016 Burmistrza Miasta 

i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016 r. z poin. zm. zarzqdzam, co nastgpuje: 

§ 1 

Nadaje Regulamin Porzqdkowy lzby Pamieci i Tradycji Rybackich w Serocku w brzmieniu 

zalqczni ka do niniejszego Zarzqdzenia. 

92 
Wykonanie zarzqdzenia i nadzor nad jego realizacjq powierzam Kierownikowi Referatu 

Komunikacji Spolecznej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. 

93 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarzqdzenia 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
z dnia 29 kwietnia 2017 roku 

Regulamin Porzqd kowy lzby Pamieci i Tradycji Rybackich w Serocku 

od 9.05.201 7 r. do 30.09.201 7 r. 

1. lzba jest otwarta dla zwiedzajqcych w nastepujqcych dniach i godzinach: 
- wtorek, czwartek 10:OO - 15:OO 
- piqtki, soboty i niedziele - 11:OO - 17:OO 

2. W uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wczefniejszym uzgodnieniu 
moiliwe jest udostepnienie ekspozycji w innym ni i  ww. czasie. (tel. do lzby - 22 768 32 95 lub 
tel. do Ref. Komunikacji Spoiecznej UMiG w Serocku - 22 782 88 43) 

3. Zwiedzanie Izby jest bezpiatne. 
4. W budynku lzby moie znajdowad siq jednorazowo maksymalnie 20-osobowa grupa 

zwiedzajqcych. 
5. Zwiedzanie lzby przez pojedyncze osoby i grupy odbywa siq pod nadzorem pracownika Izby. 
6. Wykonywanie zdjeC i filmowanie ekspozycji jest dozwolone i bezpiatne jefli nie skutkuje 

uszkodzeniem lub zniszczeniem ekspozycji i nie narusza praw autorskich autordw projektu 
Izby. 

7. Pracownicy lzby nie ponoszq odpowiedzialnoici za przedmioty osobiste zagubione lub 
pozostawione podczas zwiedzania. 

8. Zwiedzajqcy ponoszq odpowiedzialnoif za uszkodzenie mienia izby. 
9. W lzbie obowiqzuje zakaz spoiywania iywnoici oraz napojdw, 
10. W lzbie obowiqzuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierzqt. 
11. Zabrania siq wstepu do lzby osobom nietrzeiwym lub zachowujqcym siq w sposob, ktdry 

zagraza bezpieczenstwu zwiedzajqcych, pracownikdw i zbiorbw, zaktoca porzqdek 
zwiedzania, narusza og6lnie przyjete normy zachowania w miejscach publicznych. 

12. Skargi i wnioski przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 
13. lzba prowadzona jest przez Urzad Miasta i Gminy w Serocku. 

Adres i dane kontaktowe Izby: 
05-140 Serock 
ul. Sw. Wojciecha 1 
te1.22 768 32 95; 
e-mail izba~amieci@serock.PI; 
podstrona: www.historia.serock.pl 


