33. „Muzeum Regionalne w Wągrowcu”


Dojazd
 Komunikacja miejska
Nie ma możliwości dotarcia komunikacją miejską.
 Samochód
Można skorzystać z parkingu w pobliżu muzeum. Od ulicy do wejścia głównego prowadzą
schody oraz stromy podjazd. W razie potrzeby można podjechać samochodem bezpośrednio
pod drzwi muzeum.



Budynek
Część wystawowa mieści się na parterze budynku.



Główne wejście
Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie gruntu, występuje niewielki próg (ok. 5
cm).



Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej
się w budynku muzeum. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z pracownikiem poprzez
pismo.



Udogodnienia
Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (zbyt mała
powierzchnia manewrowa).



Przestrzeń wystawowa
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Muzeum oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać
się częściowo (niektóre przejścia posiadają tylko 75 cm szerokości). Przed eksponatami
znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa. Nie można wjechać wózkiem do piwnicy.
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Nasze wystawy posiadają obszerne opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy
znajdują się również przy eksponatach.
 Osoby niewidome i niedowidzące
Nie posiadamy audioprzewodników dostosowanych dla osób niewidomych
oraz niedowidzących. Żadna z wystaw nie posiada również opisu w alfabecie Braille'a. Osoba
niewidoma lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. Można dotykać
wybranych eksponatów.
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 Odwiedzający z dziećmi
Zwiedzanie jest dostosowane do różnych grup wiekowych, zarówno dla osób indywidualnych,
jak i dla grup. Organizowane są liczne atrakcje i imprezy, w tym gry terenowe. Za zgodą
przewodnika i w jego obecności można dotykać niektóre eksponaty. Istnieje możliwość
zakupu pamiątek dla dzieci tematycznie związanych z muzeum.
 Osoby starsze
Po wcześniejszym zgłoszeniu, jest możliwość wystawienia na ekspozycję krzeseł i ław.


Obsługa
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W przypadku
sprecyzowanych potrzeb prosimy o kontakt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.



Bilety i grupy
Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. Opiekunowie są
zwolnieni z opłat. Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument zaświadczający
o niepełnosprawności. Dzieci i osoby starsze obowiązuje bilet ulgowy.
Bezpłatne wejścia są w niedziele oraz za zgodą Dyrektora Muzeum.
Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację
dotyczącą zamiaru wizyty, kontaktując się z kasą biletową muzeum pod nr telefonu: 67/268
59 11 lub pocztą e-mail: muzeum@opatowka.pl.
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