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Zasady zwiedzania Izby Tradycji EKD/WKD  
im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Izba Tradycji EKD/WKD jest obiektem utworzonym i zarządzanym przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

2. Izba Tradycji EKD/WKD udostępnia ekspozycję historyczną dla zwiedzających na warunkach określonych w niniejszych 
Zasadach. 

3. Zwiedzający przebywają na terenie Izby Tradycji EKD/WKD na własną odpowiedzialność. 

4. Wejście na teren Izby Tradycji EKD/WKD możliwe jest po wykupieniu biletu wstępu zgodnie z warunkami przedstawionymi  
w § 4 niniejszych Zasad. 

5. Zakup biletu wstępu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszych Zasad. 
 

§ 2 
ELEMENTY EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ 

W Izbie Tradycji EKD/WKD znajdują się następujące ekspozycje historyczne dostępne dla zwiedzających w określonym zakresie: 

1. Wewnętrzna ekspozycja obejmująca 4 sale wystaw stałych oraz korytarz wystawowy, zlokalizowana w budynku 
jednokondygnacyjnym, która pozostaje udostępniona do zwiedzania samodzielnie lub pod nadzorem uprawnionego personelu 
(Kustosza Izby Tradycji EKD/WKD). 

2. Zewnętrzna ekspozycja taboru zabytkowego EKD/WKD obejmująca 2 pojazdy kolejowe, zlokalizowana jest w obrębie obiektów 
zaplecza technicznego, która pozostaje udostępniona do zwiedzania wyłącznie pod nadzorem uprawnionego personelu 
(Kustosza Izby Tradycji EKD/WKD). 

 

§ 3 
TERMINY UDOSTĘPNIENIA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ 

1. Ekspozycja historyczna jest dostępna dla zwiedzających w terminach otwarcia Izby Tradycji EKD/WKD. 

2. Orientacyjny czas przeznaczony na zwiedzanie ekspozycji historycznej wynosi 30 minut. 

3. Wejście ostatnich gości do Izby Tradycji EKD/WKD, zamierzających zwiedzić ekspozycję historyczną z uwzględnieniem 
uwarunkowań, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić nie później niż na 30 minut przed terminem jej zamknięcia. 

4. Po upływie czasu, o którym mowa w ust. 3, zbiegającym się z terminem zamknięcia Izby Tradycji EKD/WKD, zwiedzający mogą 
zostać wezwani do zakończenia zwiedzania ekspozycji i opuszczenia obiektu. 

5. Brak możliwości zwiedzenia ekspozycji historycznej poza wyznaczonymi do tego celu godzinami, uwzględniając uwarunkowania, 
o których mowa w ust. 3-4 nie upoważnia do zwrotu zakupionego biletu wstępu. 

6. Dni, w których Izba Tradycji EKD/WKD jest nieczynna ustala Wydział Marketingu i Reklamy WKD, pełniący bezpośredni nadzór 
nad obiektem z ramienia Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. 

 

§ 4 
WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WSTĘP 

1. Wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD umożliwiający zwiedzanie ekspozycji historycznej jest odpłatny. 

2. Odpłatność za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD odbywa się na podstawie cennika, w ramach którego przewidziane są opłaty 
za bilety normalne i bilety ulgowe. 

3. Wysokość opłat za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD, w tym możliwość korzystania z przysługujących ulg określają Zasady 
nabywania biletów do Izby Tradycji EKD/WKD. 

 

§ 5 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Każda osoba zwiedzająca ekspozycję historyczną Izby Tradycji EKD/WKD jest zobowiązana do zachowywania zasad 
bezpieczeństwa. 

2. Podczas zwiedzania ekspozycji historycznej zwiedzającym zabrania się: 
a) dotykania eksponatów; 
b) uruchamiania maszyn i urządzeń; 
c) siadania na meblach i innych eksponatach; 
d) wnoszenia i spożywania żywności i napojów oraz żucia gumy; 
e) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych; 
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f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt; 
g) wprowadzania i jazdy na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.; 
h) wchodzenia w miejsca do tego nie przeznaczone i nie zabezpieczone; 
i) wstępu osobom nietrzeźwym, pod wpływem innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca możliwość zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania 
w miejscach publicznych. 

3. Podczas zwiedzania ekspozycji historycznej należy stosować się do uwag i poleceń uprawnionego personelu (Kustosza Izby 
Tradycji EKD/WKD oraz wspomagających go wolontariuszy Izby Tradycji EKD/WKD), w tym w szczególności dotyczących 
możliwości zwiedzania określonych miejsc. 

4. Zwiedzający przebywający na terenie Izby Tradycji EKD/WKD pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  
a także zakłócający porządek publiczny będą usunięte z terenu Izby Tradycji EKD/WKD bez zwrotu kosztów biletu wstępu. 

5. W zakresie utrzymania porządku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako podmiot zarządzający terenem, na którym znajduje 
się Izba Tradycji EKD/WKD, współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz Agencją Ochrony. 

 

§ 6 
ZASADY ZWIEDZANIA 

1. Izbę Tradycji EKD/WKD można zwiedzać indywidualnie lub w grupach oprowadzanych przez uprawniony personel (Kustosza 
Izby Tradycji EKD/WKD oraz wspomagających go wolontariuszy Izby Tradycji EKD/WKD). 

2. Izbę Tradycji EKD/WKD należy zwiedzać zgodnie z kierunkiem i porządkiem zwiedzania określonym przez zamieszczone 
oznakowanie oraz uprawniony personel (Kustosza Izby Tradycji EKD/WKD oraz wspomagających go wolontariuszy Izby Tradycji 
EKD/WKD). 

3. Poruszanie się z wózkiem dziecięcym w obrębie ekspozycji historycznej jest możliwe w przejściach umożliwiających ruch. 

4. Wózki dziecięce można pozostawić w miejscu wyznaczonym przez uprawniony personel (Kustosza Izby Tradycji EKD/WKD oraz 
wspomagających go wolontariuszy Izby Tradycji EKD/WKD). 

5. Za osoby nieletnie przebywające na terenie Izby Tradycji EKD/WKD odpowiadają ich opiekunowie, którzy są zobowiązani do 
zapewnienia im bezpieczeństwa. 

6. Dzieci poniżej 10. roku życia w celu zwiedzenia ekspozycji historycznej muszą znajdować się pod stałą opieką rodziców lub 
opiekunów prawnych, biorących za nie odpowiedzialność. 

7. Zwiedzający powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość zabrudzenia obuwia i odzieży – zarządzający obiektem nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzoną lub zniszczoną na jego terenie odzież. 

 

§ 7 
ZWIEDZANIE W GRUPACH ZORGANIZOWANYCH 

1. W ramach funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD, w obowiązujących terminach jej udostępnienia dla zwiedzających, jak 
również poza tymi terminami, istnieje możliwość zamówienia lekcji lub zajęć dydaktycznych, poświęconych historycznym 
zagadnieniom funkcjonowania linii kolejowej EKD/WKD. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Marketingu i Reklamy WKD                                          
w porozumieniu z uprawnionym personelem (Kustoszem Izby Tradycji EKD/WKD oraz wspomagających go wolontariuszy Izby 
Tradycji EKD/WKD). 

3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać co najmniej 7 dni wcześniej na adres poczty elektronicznej 
marketing@wkd.com.pl podając w tytule wiadomości „Zamówienie IT EKD/WKD” lub telefonicznie pod numerem 22 755-47-60 
(dostępne w godzinach pracy Wydziału Marketingu i Reklamy WKD, w dni powszednie w godz. 7:00-15:00). 

 

§ 8 
FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE 

1. Zwiedzający Izbę Tradycji EKD/WKD mogą fotografować i filmować wszystkie obiekty dostępne w ramach ekspozycji 
historycznej. 

2. Utrwalanie wizerunku personelu Izby Tradycji EKD/WKD jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu jego zgody. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1-2 mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych. 

4. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody od Wydziału Marketingu i Reklamy 
WKD na zasadach odrębnych. 

 
UWAGA! 
Uwarunkowania dotyczące wprowadzania i/lub możliwości zwiedzania przez osoby o ograniczonej mobilności / poruszające się                 
na wózkach inwalidzkich (Izba Tradycji EKD/WKD nie jest przystosowana do wjazdu wózków o szerokości przekraczającej 800 mm). 
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