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Tisztelt Látogatóink! 

Kérjük, hogy a múzeum látogatása során tartsák be az alábbi szabályokat. 

 

PARK:  

A Lenck-villa parkja nyitvatartási időben ingyenesen látogatható. Megközelítés a Deák tér és a Csatkai 

utca felőli látogatói kapukon keresztül lehetséges. A parkba kutyát behozni tilos. A parkban és a 

múzeum egész területén tilos a dohányzás. 

 

AKADÁLYMENTESSÉG:  

Kerekesszékkel, babakocsival az épület megközelítése a Csatkai utca felőli udvari nagykapun keresztül 

lehetséges. Az épület kétszintes, lift nincs az épületben, a földszintre és a pinceszintre is lépcsőn 

keresztül lehet eljutni. Klasszikus kerekesszékhez lépcsőjárót tudunk biztosítani. 

 

MOSDÓHASZNÁLAT: 

A vendég mosdók a pinceszinten találhatók, használatuk a múzeum vendégei és a parkba látogatók 

számára is ingyenes. 

 

RUHATÁR:  

A ruhatár használata ingyenes. Kérjük, hogy szíveskedjenek a ruhatárban hagyni kabátjukat, 

csomagjukat, bármilyen méretű hátizsákjukat, esernyőjüket és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű 

táskájukat. Értékeik elhelyezésére ruhatári szekrények is rendelkezésre állnak, melyek használata 

díjtalan, 100 Ft-os érmével működnek.  

 

MŰTÁRGYVÉDELEM:  

Kérjük, a kiállított műtárgyakhoz ne nyúljanak. A hintaló ikonnal jelezett eszközök szabadon 

használhatók. A kiállítótérbe tilos bevinni ételt, italt, élő állatot, illetve bármit, ami a látogatók és a 

munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve a műalkotások állapotát veszélyezteti.  
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FÉNYKÉPEZÉS: 

Mobiltelefonnal készített fénykép bármely belépőjegy birtokában készíthető. Vaku-, illetve 

fényképállvány, továbbá mobilkészülékekhez szelfibot és stabilizátor használata tilos. A felvételek 

kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Alkalmi fotózásra 

is van lehetőség, előzetes egyeztetést követően, díj ellenében. 

 

MOBILTELEFON:  

Kérjük, a kiállítóterekben ne zavarják a többi látogatót mobiltelefonhasználattal. 

 

TÁRLATVEZETÉS:  

A múzeum tárlatvezetői előre bejelentkezett csoportok számára díj ellenében tárlatvezetést 

biztosítanak. 

 

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS:  

A csoportvezetőt, kísérő tanárt, külsős szakmai partnert, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy 

csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat. 

 

MÚZEUMSHOP: 

Az épületen belül található múzeumshop nyitvatartása és zárási rendje a kiállításéval megegyező. 

 

ZÁRÁSI REND:  

A kasszák zárása az épület zárása előtt 30 perccel kezdődik. A múzeumot az épület zárásáig kérjük 

elhagyni. 

 

Köszönjük! 

 

Jelen szabályzat 2021.01.01-től visszavonásig érvényes; kiadta: 

Soproni Múzeum, 9400 Sopron, Fő tér 8. 
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