
Regulamin wypożyczania strojów śląskich – rozbarskich  
w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie 

Obowiązujący w roku 2022 
 
  

§ 1 
 
Regulamin określa zasady wypożyczania strojów ludowych znajdujących się  na stanie Muzeum Chleba, Szkoły i 
Ciekawostek w Radzionkowie, zwanego dalej Muzeum. 
 

§ 2 
 
1. Pierwszeństwo wypożyczania mają członkowie zespołów i grup stale współpracujących z Muzeum (tzw. Przyjaciele 
Muzeum), 
 
2. Wypożyczenie strojów śląskich - rozbarskich dla podmiotów wymienionych  w ust. 1 jest nieodpłatne jeżeli ich 
użytkowanie spełnia cele statutowe Muzeum. 
 
 

§ 3 
 
1. Za wypożyczenie strojów śląskich - rozbarskich Muzeum pobiera opłatę według stawki określonej  w § 4, zgodnie z 
deklarowanym  przez Wypożyczającego okresem wypożyczenia. 
 
2. Należność za wypożyczenie można dokonać przelewem na rachunek bankowy najpóźniej w dniu wypożyczenia. 
 

§ 4 
 
Stawki odpłatności za wypożyczenie strojów ludowych oraz kostiumów: 
 

1. Wypożyczenie do 3 dni: 
 
1) strój męski (komplet) – 20 zł brutto 
2) spodnie – 10 zł brutto 
3) kamizelka męska – 10 zł brutto 
 
4) strój damski mężatka (komplet) – 30 zł brutto 
5) spódnica (kiecka) – 10 zł brutto 
6) fartuch (zapaska) – 10 zł brutto 
7)  jakla – 10 zł brutto 
8) nakrycie głowy (purpurka, czepiec) – 10 zł brutto 
 
9) strój damski panna (komplet) – 40 zł brutto 
10) spódnica (kiecka) – 10 zł brutto 
11) fartuch (zapaska) – 10 zł brutto 
12)  kamizelka damska – 10 zł brutto 
13) bluzka (kabotek) – 10 zł brutto 
14) nakrycie głowy (galanda) – 10 zł brutto 
 
15) korale – 5 zł brutto 
 
 
2. Przy wypożyczeniu  powyżej 3 dni dodatkowa opłata  za każdy następny dzień wynosi 5 zł brutto. 
 

§ 5 
 
1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu wypożyczenia, a kończy w dniu zwrotu. 



 
2. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z § 4 ust.2 
 

§ 6 
 
1. Wypożyczanie strojów śląskich - rozbarskich jest ewidencjonowane przez wyznaczonego pracownika Muzeum. 
 
2. Wypożyczający stroje śląskie - rozbarskie zobowiązany jest podpisać ewidencję wypożyczenia oraz oświadczenie o 
zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu. 
 
 

§ 7 
 
W chwili odbioru strojów śląskich - rozbarskich Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować ich stan i zgłosić 
pracownikowi Muzeum ewentualne zniszczenie i uszkodzenia  (np. plamy, dziury). 
 

§ 8 
 
Zabronione jest: 
 
1) udostępnianie strojów ludowych i kostiumów osobom trzecim, 
 
2) pranie, czyszczenie, prasowanie strojów śląskich - rozbarskich 
 
3) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek. 
 

§ 9 
 
1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój ludowy od  momentu wypożyczenia do chwili 
zwrotu. 
 
2. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić stroje śląskie - rozbarskie w stanie kompletnym  i nie pogorszonym w 
stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone. 
 
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych strojów śląskich - rozbarskich 
Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala 
pracownik Muzeum  na podstawie oceny szkód. 
 
4. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój śląski - rozbarski w stanie wymagającym dodatkowego czyszczenia, 
zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustali pracownik Muzeum  zgodnie z cenami rynkowymi 
odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia. 
 
5. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenie części wypożyczonego stroju śląskiego - rozbarskiego 
Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości  kosztów  związanych  z jego  odkupieniem  bądź  
odtworzeniem. 
 

§ 10 
 
1. W momencie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty, podać swoje aktualne dane 
osobowe oraz podpisać umowę wypożyczenia na warunkach określonych  w niniejszym Regulaminie. 
 
2. Podpisanie umowy wypożyczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
Stroje można wypożyczać od Pon. do Pt. w godz. 9:00-16:00. 
W celu wypożyczenia stroju ludowego, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: 608-720-130 

 


