ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS SESJI ZDJĘCIOWYCH
OKOLICZNOŚCIOWYCH i PAR ŚLUBNYCH W OGRODZIE W ARKADII
Korzystanie z Ogrodu w celu wykonywania zdjęć i czerpanie przyjemności z pobytu zapewni stosowanie
się Państwa do poniższych zasad. Prosimy o przestrzeganie Regulaminu, by uchronić mienie muzeum,
(będące dobrem publicznym), florę i faunę ogrodu przed zniszczeniem oraz zapewnić bezpieczeństwo i
spokój innym zwiedzającym:

1. Uczestnicy sesji zdjęciowych (pary ślubne, świadkowie, rodzice i operatorzy) mogą wejść na teren Muzeum w
Nieborowie i Arkadii wejściem głównym w ustalonych godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających po dokonaniu
stosownej opłaty – sesja zdjęciowa w Ogrodzie 400 zł brutto (Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 18 marca 2022 r).

Dyżurujący pracownicy Wewnętrznej Służby Ochrony mają prawo żądania do wglądu paragonu lub
faktury VAT za sesję zdjęciową w Ogrodzie.
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Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu tylko 1 aparatu fotograficznego ze statywem i/lub 1 kamery z ręki
bez dodatkowego sprzętu fotograficznego.
Przestrzeganie przez fotografów sprawnego przepływu ruchu turystycznego będzie dla innych
zwiedzających satysfakcjonującym pobytem w muzeum i nie zakłóci przyjemności obcowania z zabytkami.
Zakłócanie ciszy, stawanie bądź siadanie na obiektach zabytkowych w Ogrodzie (rzeźba kamienna, budowle
architektoniczne, drzewa) niszczy obiekty muzealne oraz florę i faunę.
Każdą wątpliwość co do sposobu korzystania z Ogrodu wyjaśniają i rozstrzygają pracownicy ochrony.
Ze względów bezpieczeństwa zwiedzających i zabytków nie ma możliwości używania dronów.
W przypadku nie zastosowania się do w/w zasad nie ma możliwości zwrotu kosztów, a osoby zakłócające
porządek i spokój mogą zostać pozbawione prawa do fotografowania lub filmowania.
W muzeum nie ma możliwości przebrania się w stroje ślubne.
Powstałe fotografie lub film nie może godzić w dobre imię i wizerunek Muzeum oraz nie mogą naruszać
ogólnie przyjętych norm moralnych
Komercyjne wykorzystanie zdjęć bezwzględnie wymaga zezwolenia Muzeum w formie umowy cywilnoprawnej.
Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z
powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku, Zdjęcia mogą utrwalać tylko wizerunek zainteresowanych
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