
 
 

Regulamin zwiedzania – wolnostojący ciężki schron bojowy 
MO – S5 „Na linii kolejowej“ 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
1) Zarządcą muzeum jest zarejestrowane stowarzyszenie Klub vojenské historie 

Bohumín , z. s. 
2) Niniejszy regulamin zwiedzania dotyczy osób odwiedzających obiekt MO-S5, 

uczestników wydarzeń, które odbywają się w obiekcie lub w jego pobliżu oraz innych 
osób wchodzących na teren obiektu. Wejście do obiektu na własne ryzyko.  

 

II. Godziny otwarcia  
1) Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od 1 kwietnia do 30 września i 28 

października, w weekendy i święta od godz. 14.00 – ZWIEDZANIE REGULARNE.  
2) Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zwiedzania obiektu poza 

godzinami otwarcia – ZWIEDZANIE SPECJALNE.  
3) Wyprawy grupowe i grupy szkolne należy zgłaszać z wyprzedzeniem, telefonicznie 

lub mailowo z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.  
4) Dni i godziny zwiedzania mogą zostać zmodyfikowane w zależności od warunków 

funkcjonowania. Zwiedzający jest zawsze informowany o tych zmianach za 
pośrednictwem strony internetowej muzeum, bądź na portalach społecznościowych 
muzeum.  

  

III. Opłata za wstęp 
1)  Opłatę za wstęp należy uiścić przed rozpoczęciem zwiedzania. Jej wysokość jest 

podana na stronie internetowej operatora muzeum (www.bunkr-bohumin.cz) i na 
jego terenie. 

2) Wysokość opłaty za wstęp uzależniona jest od terminu zwiedzania (regularne lub 
specjalne zwiedzanie).  

3) Wysokość opłaty za wstęp na wydarzenia specjalne organizowane przez operatora 
będzie zawsze ustalana z wyprzedzeniem i będzie publikowana na stronie 
internetowej muzeum.  

4) Opłatę za wstęp można uiścić wyłącznie gotówką, w koronach czeskich, euro lub 
złotych.  

5) Po uiszczeniu opłaty za wstęp zwiedzający otrzyma bilet, który ma przy sobie przez 
cały czas trwania zwiedzania. Bilet jest niezbywalny, ważny tylko w dniu zakupu i 
tylko na jedno zwiedzanie obiektu. Bilet nie jest wydawany dla grup szkolnych, ale 
paragon zbiorczy. Paragon służy jako bilet i jest ważny na dany dzień.  

6) Poprzez kupno biletu, zwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu 
zwiedzania.  

7) Wstęp do obiektu jest bezpłatny dla dzieci do 6 lat i dla opiekunów wycieczki 
(nauczycieli, wychowawców, trenerów, kierujących grupami dziecięcymi) 
prowadzących grupę dzieci.  

8) Grupy dzieci (klasy szkolne przedszkoli i szkół podstawowych, drużyny szkolne, 
obozy dziecięce, w tym półkolonie) mają prawo do biletów ulgowych.  

 
 
 



 
 

IV. Zwiedzanie obiektu 
1) Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką i z oprowadzaniem przewodnika. Nie 

ma określonej minimalnej liczby osób na jedno zwiedzanie.  
2) Maksymalna zalecana liczba osób na jedną wycieczkę to 15 osób.  
3) Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wejść tylko w towarzystwie osób powyżej 15 roku 

życia. Osoby te są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo i zachowanie.  
4) W przypadku odwiedzin grup szkolnych, interesu lub innych grup zorganizowanych 

za grupę odpowiedzialny jest opiekujący się pracownik pedagogiczny lub prowadzący 
daną grupę.  

5) Regularne zwiedzanie rozpoczyna się o godzinie 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00.  
6) Zwiedzanie trwa około 60 minut.  
 
V. Ochrona zabytku i bezpieczeństwo zbiorów  
1) Zwiedzający zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami współżycia 

obywatelskiego z godnością odpowiadającą historycznemu, społecznemu i 
kulturowemu znaczeniu obiektu przez cały czas przebywania w obiekcie i jego 
otoczeniu.  

2) Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń przewodnika.  
3) Osobom, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że są w stanie nietrzeźwym 

lub pod wpływem narkotyków nie wolno wchodzić do obiektu.  
4) Wejście z psami  jest możliwe tylko za porozumieniem z przewodnikiem i za jego 

zgodą. 
5) Zabrania się w jakikolwiek sposób uszkadzania obiektu, wystawy i innych rzeczy 

znajdujących się w obiekcie i jego otoczeniu lub:  
 dokonywać jakiegokolwiek manipulowania wystawionymi eksponatami i obiektami 

kolekcji,  
 opuszczania trasy zwiedzania i oddalaia się od przewodnika i grupy podczas 

oprowadzania,  
 przeszkadzania hałasem lub głośną rozmową podczas oprowadzania przewodnika,  
 w inny sposób utrudniać zwiedzającym zwiedzanie,  
 jeść i pić wewnątrz obiektu, wchodzić do budynku z jedzeniem, lodami, napojami itp.,  
 wyrzucać śmieci poza kosz na śmieci,  
 w inny sposób zakłócać spokój i porządek.  

6) W obiekcie dozwolone jest fotografowanie, filmowanie i inna dokumentacja na własny 
użytek zwiedzającego. Zwiedzający nie może fotografować zabezpieczeń obiektu.   

7) Przewodnik zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do całkowitego 
zakazania fotografowania i nagrywania wideo, w szczególności w odniesieniu do 
zasad RODO.  

8) Zwiedzający, który z własnej winy wyrządził w muzeum jakąkolwiek szkodę, 
zobowiązany jest do jej naprawienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.  

 
VII. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo zwiedzających  
1) Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. 

Podczas palenia przed obiektem zabrania się wyrzucania niedopałków poza 
przeznaczone do tego miejsce.   

2) Zwiedzający zobowiązani są do zwiększenia uwagi dotyczącej bezpieczeństwa 
osobistego, szczególnie podczas poruszania się po schodach, korytarzach oraz  pod  
wentylacją w obiekcie lub na otwartym terenie przy obiekcie. 



 

  
3) W przypadku awarii oświetlenia zwiedzający zostają na swoim miejscu i postępują 

zgodnie z instrukcjami przewodnika. 
4) W przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i 

łamania regulaminu zwiedzania, zwiedzający zostanie wydalony z obiektu bez 
zwrotu opłaty za wstęp.  

5) Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody na zdrowiu i mieniu 
zwiedzającego powstałe podczas zwiedzania objektu muzeum.  

 
VII. Postanowienia końcowe  
1) Zwiedzający mogą zgłaszać życzenia, skargi i uwagi na piśmie w Księdze Gości, która 

jest dostępna w obiekcie lub mogą w innej formie kontaktować się z 
przedstawicielem statutowym stowarzyszenia.  

2) Niniejszy regulamin zwiedzania wchodzi w życie z dniem wydania.  
 
Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za skrupulatne poszanowanie i 

przestrzeganie zasad regulaminu zwiedzania.  
 

 
W Boguminie dnia 1.1.2021                                      Klub vojenské historie Bohumín , z. s.                                                                                                                      
www.bunkr-bohumin.cz 
 


