
Regulamin zwiedzania parku Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 

Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu 

 

Zespół pałacowo-parkowy w Śmiełowie należy do cennych zabytków historyczno- 

przyrodniczych i pozostaje pod ochroną konserwatorską. Miejsce to, będące dobrem 

publicznym, wymaga stałej opieki i troski, również ze strony zwiedzających. Dla 

bezpieczeństwa naszych gości oraz ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury, a także 

komfortu innych zwiedzających prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

 

Dyrekcja Muzeum życzy Państwu przyjemnego pobytu i odpoczynku. 

 

§ 1 

Przypałacowy park podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 

o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) 

oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

1. Park dostępny jest dla naszych gości codziennie we wszystkie dni tygodnia,  

w następujących godzinach: 

           1 maja – 30 września: 9.00 – 20.00 

           1 października – 30 kwietnia: 9.00 – 17.00 

 

2. Wstęp do parku jest bezpłatny. 

3. Teren parku i dziedziniec pałacowy służą spacerom i odpoczynkowi oraz prowadzeniu 

zajęć edukacyjnych.      

4. Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania parku.    

 

§ 3 

1. Przebywając w  parku, należy: 

 zachować ciszę i spokój, 

 przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego, 

 zachować porządek i czystość, 
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 szanować roślinność oraz żyjące tu dzikie zwierzęta, 

 przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 

 uszanować wyposażenie turystyczne i techniczne dziedzińca i parku. 

 

2. Zasady przebywania w parku: 

 spacery po parku odbywają się tylko wytyczonymi alejkami, 

 zabawy oraz odpoczynek na trawie możliwe są tylko na polanie rekreacyjnej, 

 dzieci mogą przebywać w parku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

 za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich 

opiekunowie. 

 

3. Na terenie parku obowiązuje zakaz: 

 palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania napojów 

alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, 

 śmiecenia i zanieczyszczania terenu, 

 jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.,  

 głośnego odtwarzania muzyki, hałasowania, a także używania sprzętu nagłaśniającego,  

 używania mechanicznych urządzeń latających, 

 niepokojenia, krzywdzenia i płoszenia zwierząt, 

 niszczenia drzew, krzewów i kwiatów oraz zbierania ziół, owoców i grzybów, 

 rozpalania ognisk, grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów i rozbijania 

namiotów, 

 prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną bez 

smyczy i kagańca, 

 prowadzenia działalności handlowej, 

 kąpieli i łowienia ryb, 

 przebywania w parku w czasie burz i silnych wiatrów, 

 przebywania w okresie zimowym poza odśnieżonym szlakiem, 



 wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz 

szkodliwych substancji chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy uprawnionych 

podmiotów podczas wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, 

 dotykania urządzeń elektrycznych, 

 umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Zarządcy Parku, 

 pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych,  

 wszelkich gier hazardowych, 

§ 4 

Zgoda Muzeum konieczna jest w przypadku: 

 wjazdu i poruszania się jakichkolwiek pojazdów,  

 organizowania wydarzeń, umieszczania reklam i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 organizowania zgromadzeń publicznych. 

§ 5 

1. Osoby przebywające na terenie parku ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody, a w przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie parku. 

3. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu, mogą 

zostać zobowiązane do opuszczenia parku. 

4. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom, 

względnie sankcjom przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

§ 7 

Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządcy 

Parku, tel. 62 740 31 64 lub e-mail: smielow@mnp.art.pl 

 

 

 

   

 


