Aprobat,
Conf. univ. dr. Paula Popoiu
Manager
Fotografii pentru albumul de nuntă
Având în vedere numărul mare de solicitări privind realizarea fotografiilor pentru
nuntă, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” răspunde prin prezenta
întrebărilor dumneavoastră:
Fotografiile pentru nuntă (înainte, în timpul și după nuntă) se pot realiza în Muzeul
Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, fără costuri suplimentare – mai puțin biletul de
intrare, în următoarele condiții:
- Dacă acestea fac obiectul unui Album personal fără destinație comercială:
La Casieria de bilete – Kiseleff nr. 28 se regăsește o Declarație pe propria
răspundere cu privire la acest aspect; vă rugăm să aveți în vedere că acest
formular trebuie completat de un reprezentant al grupului – fotograf, miri etc și
prin acesta vă asumați faptul că fotografiile realizate sunt cu scop pur personal;
- Nu este nevoie de rezervare prealabilă;
- Fotografiile se pot realiza numai pe alei și în curțile gospodăriilor
monumentelor de patrimoniu; fotografierea în interiorul monumentelor este
interzisă conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional;
- Pentru siguranța patrimoniului și a securității a vizitatorilor, nu sunt acceptate
obiecte și substanțe care pot afecta patrimoniul (drone, gheață carbonică,
țigară, fumigene, lampioane, baloane, bicicletă, velociped, hoverboard,
segway, trotinetă, caleașcă, căruță, mașină de epocă, animale de orice fel,
pergole de flori sau orice fel de alt ”accesoriu” care face obiectul unei
ședințe foto de tip studio și care se încadrează în sfera comercială.

- Vă rugăm să păstrați decența în timpul sesiunii foto printr-o vestimentație
adecvată și o atitudine potrivită momentului; Muzeul Național al Satului
”Dimitrie Gusti” este BRAND ROMÂNESC înregistrat la OSIM din anul 2007
și se bucură de aprecierea a peste 500.000 vizitatori anual. Imaginea instituției
este un obiectiv foarte important pentru cei care lucrează la menținerea la un
nivel ridicat a acesteia și pentru vizitatorii români și străini ai Muzeului
Satului.
- Pentru ședințe foto cu caracater comercial, vă rugăm să consultați rubrica
Servicii,
de
pe
site-ul
Muzeului
http://muzeulsatului.ro//servicii/fotografieri-filmari/ unde veți găsi tarifele și condițiile
desfășurării acestora, conform Ordinului de Ministru nr. 2402 din 15.06.2017
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti.

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” dorește mirilor sănătate și
fericire îndelungată și îi așteaptă din primul moment al trecerii într-o nouă
etapă a vieții să se bucure de o zi la muzeu!

Întocmit,
Iuliana Mariana Grumăzescu
Director Comunicare, Educație muzeală

