
Regulamin Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa 

 

 

1. Sala Tradycji działa w oparciu o DECYZJĘ Nr 393/MON MINISTRA OBRONY 

NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania 

sal tradycji w resorcie obrony narodowej.  

2. Salę Tradycji można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 

3. Osoby chcące zarezerwować zwiedzanie Sali Tradycji z opiekunem sali proszone są o 

uprzedni kontakt z Kierownikiem Zespołu Edukacji i Tradycji Panem Andrzejem Korusem 

tel. 261-842-073, e-mail: a.korus(a)ron.mil.pl. 

4. Zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane mogą zwiedzać Salę Tradycji bez 

opiekuna Sali Tradycji. W takim przypadku nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja.  

5. Sala Tradycji otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00. 

6. W razie spóźnienia przekraczającego 30 minut Centrum Weterana Działań Poza Granicami 

Państwa nie gwarantuje oprowadzenia grupy. 

7. Przed wejściem na Salę Tradycji, należy pozostawić w szatni:  

a.    okrycia wierzchnie, 

b.    plecaki i torby, 

c.    parasole, 

d.    inne przedmioty wielkogabarytowe utrudniające zwiedzanie. 

8. Centrum Weterana Działań Poza  Granicami Państwa nie odpowiada za rzeczy 

pozostawione przez zwiedzających w szatni. 

9. W Sali Tradycji  wystawowych obowiązują następujące zakazy: 

a.    wnoszenia broni i przedmiotów niebezpiecznych, 

b.    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

c.    palenia tytoniu (także e-papierosów), 

d.    jedzenia i picia, 

e.    dotykania eksponatów bez zgody pracowników Centrum Weterana Działań Poza 

Granicami Państwa. 

10. Do Sali Tradycji zabrania się wstępu osobom: 

a.    nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, 

b.    zagrażającym bezpieczeństwu zbiorów, 

c.    zagrażającym innym zwiedzającym,  

d.    zakłócającym porządek zwiedzania, 

e.    naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń pracowników Centrum Weteran 

Działań Poza Granicami Państwa oraz pracowników ochrony. 

12. Nauczyciele bądź opiekunowie grup muszą towarzyszyć młodzieży podczas zajęć w Sali 

Tradycji. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. 

13. Zgodę na wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii przedstawiających zbiory, 

wnętrza i wystrój Sali Tradycji do celów komercyjnych oraz zorganizowanie innych 

przedsięwzięć o tym charakterze wydaje Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza 

Granicami Państwa.  



14. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z Sali Tradycji. 

15. Zwiedzanie Sali Tradycji  wiąże się z zapoznaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania 

Regulaminu Zwiedzania Sali Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 


