
 

 

 

ANEKS nr 1 z dnia 28.05.2020 
 

do Zarządzenia nr 11/2019  Dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie  wprowadzenia Regulaminu wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

 
W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, do obowiązującego regulaminu wstępu wprowadza się następujące zmiany: 

                                                                                      § 1 

Wprowadza się zmianę treści § 3 w Rozdziale I (Postanowienia ogólne), który otrzymuje brzmienie: 

Muzeum czynne jest dla zwiedzających: 
wtorek-niedziela w godz. 12.00-14.30 i 15.00-18.00 (w związku z reżimem sanitarnym między godz. 
14.30 a 15.00 dokonywana jest dezynfekcja przestrzeni udostępnianej Zwiedzającym).  

 
                                                                             § 2 

Do § 4 w Rozdziale I (Postanowienia ogólne) wprowadza się dodatkowy punkt 4 o brzmieniu: 

 
Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu w kasie muzeum lub online: 
https://bilety.cmwl.pl/ 

                                                                             § 3 

Wprowadza się zmianę treści § 1 w Rozdziale IV (Zwiedzanie Muzeum), który otrzymuje brzmienie: 

1. Zawieszone zostają do odwołania: 

- zwiedzanie grupowe z wyłączeniem dopuszczonych przez prawo wyjątków (rodzice z dziećmi 
do 13 r.ż. oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia); 
- lekcje muzealne, warsztaty, oprowadzania oraz wydarzenia edukacyjne organizowane przez 
Muzeum;- zwiedzanie z przewodnikiem 

2. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci, które nie ukończyły 13 lat może się odbywać wyłącznie z 
opiekunem. 

3. Zwiedzającym udostępnione zostają: - wystawa stała „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i 
XX w. Prezentacja maszyn w ruchu” (Bud. D, wejście od Dziedzińca Żeliwnego); - wystawa stała 
„Kotłownia – muzeum interaktywne” (ekspozycja dostępna z wyłączeniem urządzeń 

https://bilety.cmwl.pl/


 

 

dotykowych);- do 26.07.2020 r. wystawa czasowa: 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny 
(Bud. D, 3 kondygnacje).  

                                                                      § 4 

W Rozdziale V (Przepisy porządkowe) dodaje się § 2a o treści:  

1. Liczba osób odwiedzających Muzeum jest limitowana: 
- wystawa czasowa w Bud. D – max. 10 os. na kondygnacji: 
- wystawy stałe – max. 5 os. w przestrzeni wystawy.  
Należy stosować się do zaleceń personelu obsługi w tym zakresie. 

2. Na terenie całego Muzeum, Zwiedzający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy 
pomocy maseczki, przyłbicy lub elementu garderoby.  

3. Po wejściu do Muzeum i przed wejściem na sale ekspozycyjne należy zdezynfekować ręce 
zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 

4. Zaleca się utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między zwiedzającymi 
(nie dotyczy rodzin z dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych). 

5. Zwiedzający nie mogą korzystać z szatni oraz windy znajdującej się w Bud. D (nie dotyczy 
osób niepełnosprawnych – konieczność skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze 
Muzeum). 

                                                                            §  5     

Pozostałe postanowienia Regulaminu wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pozostają 
bez zmian. 

                                                                               § 6 

Aneks wchodzi w życie z dniem 28.05.2020 r. i obowiązuje do odwołania.  

 

Łódź, dn. 28.05.2020 r. 

 

 

 

 

 


