REGULAMENT
ȘEDINȚA FOTO se poate organiza la Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” în urmatoarele condiții și conform
legislatiei in vigoare privind protejarea patrimoniului cultural si Ordinului de Ministru nr. 2032 din 15.01.2019 privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti:
- plata aferentă taxelor aprobate prin Ordinul de Ministru (conforme cu solicitarea);
- plata bilet de intrare - 4 lei/elev/student, 8 lei/pensionar, 15 lei/adult; cu excepția personalului din organizare;
- este interzisă fotografierea în interioarele monumentelor de patrimoniu și în anexele acestora;
- să organizeze ȘEDINȚA FOTO numai în spaţiul pus la dispozitie si aprobat de către conducerea Muzeului, astfel cum a
fost stabilit de comun acord;
- să nu organizeze petrecere cu mâncare și băutură în spațiul destinat oficierii cununiei civile; spațiul este destinat numai
evenimentului solicitat;
- sa pastreze decenta vestimentatiei si a unei atitudini potrivite cu institutia muzeala;
- sa nu promoveze valori politice si alte idei care contravin cu imaginea unei institutii muzeale;
- să nu afecteze în nici un fel integritatea monumentelor, ori a spaţiului în care se desfăşoară evenimentul (nu se bat cuie, nu
se agata, nu se sprijina nimic de monumente);
- să se branşeze la utilitati numai cu aprobarea şi sub supravegherea personalului specializat al Muzeului; bransarea si
utilizarea apei, energiei electrice, gazului se realizează contra cost (50 lei/ora), cost distinct de celelalte taxe
- să nu utilizeze aparatură defectă sau cu modificări tehnice; nu este permisa utilizarea aparatelor de filmat tip dronă,
- să nu utilizeze foc deschis (butelii, artificii, fumigene pe baza de gaz, brichete, lumanari, betisoare parfumate, gheata
carbonică etc.);
- să nu fumeze în incinta Muzeului si sa informeze invitatii despre aceasta regula!
- este interzisa folosirea lampioanelor, a vehiculelor și a autovehiculelor, a animalelor vii în incinta Muzeului;
- să pastreze curatenia in spatiul de organizare a activitatii (este interzisă folosirea de confetti sau de alte materiale care se
imprastie cu usurinţă);
- să îşi strângă deşeurile la finalul evenimentului şi să îl evacueze din incinta Muzeului prin resurse proprii;
- să respecte întocmai indicaţiile primite din partea personalului Muzeului în vederea evitării oricăror încălcări ale normelor
legale privind protecţia patrimoniului muzeal şi pentru evitarea provocării unor daune Muzeului;
- să respecte normele PSI si sa isi asume responsabilitatea pentru orice pagube provocate din culpa proprie cu privire la
deteriorarea patrimoniului cultural, a spaţiilor verzi, eventuale incendii provocate prin nerespectarea normelor PSI sau prin
nerespectarea normelor privind fumatul).
Prezentul Regulament corespunde cu normele de aplicare ale ROI și ROF ale Muzeului, precum și cu normele privind
SITUAȚIILE DE URGENȚĂ.
Prin semnarea prezentului acord, ati luat la cunostinta că vă aflați într-o instituție publică cu supraveghere și expunere foto și
video;
In cazul in care, prin orice mijloace, Muzeul ia cunostinta de nerespectarea obligatiei privind folosirea abuziva sau in alte
scopuri decat cele prevazute in prezentul acord a fotografiilor realizate in interiorul Muzeului, acesta are dreptul de a va
actiona in judecata si de a solicita despagubiri in temeiul Legii 8/1996 privind drepturile de autor.
In cazul in care se constata pagube materiale prin distrugerea/deteriorea monumentelor si obiectelor de patrimoniu aflate in
incinta Muzeului, acesta are obligatia de a instiinta de indata organele de politie pentru tragerea la raspundere civila,
contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor ce se fac vinovate de incalcarea legislatiei privind protejarea
patrimoniului cultural.
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