Regulamin zwiedzania
Oddziału Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku
w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego
w Gdańsku (dalej: OSN) odbywa się w godzinach i dniach wymienionych na stronie
internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych
znajdujących się przy wejściu do OSN.
2. W OSN jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2, z rozłożeniem ich
ilości na poszczególne sale wystawowe:
a) sala na poziomie 0 – maksymalnie 52 osoby,
b) sala na poziomie +1 – maksymalnie 95 osób.
3. Zwiedzający są zobowiązani do:
a) zakrycia ust i nosa podczas przebywania na terenie OSN,
b) zachowania minimum 1,5 metra odległości od pozostałych zwiedzających i obsługi
OSN,
c) dezynfekcji rąk przed wejściem na sale wystawowe oraz w toaletach.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 5-osobowych grupach,
z zachowaniem wymaganego odstępu 1,5 metra między zwiedzającymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych,
wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie
internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub dokumentu
potwierdzającego zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.
9. W OSN szatnie, w których można zostawić wierzchnie okrycia są nieczynne. Zwiedzającym
zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty i pieniądze
pozostawione w szatni czy na terenie OSN.
11. Na terenie OSN należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum Narodowego w Gdańsku
oraz pracowników ochrony.
12. Na terenie OSN obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne,
siadania na meblach, biegania i ślizgania się na parkietach i posadzkach;
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby z
niepełnosprawnością);
c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
d) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
e) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
f) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych znajdujących się poza ekspozycjami;
h) fotografowania i filmowania z użyciem statywu, z użyciem lampy błyskowej lub
innego sztucznego oświetlenia;
i) głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający
komfort innych zwiedzających przebywających w pobliżu.
13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwa zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym
zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
i wymienione w pkt 12 regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie ZB; w szczególnych
przypadkach mogą być podjęte w stosunku do nich kroki prawne.
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14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką
zwiedzający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
16. Ostatnie wejście do OSN możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem oddziału.
17. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia OSN do godziny zamknięcia obowiązującej w
tym oddziale. Zamknięcie OSN oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny
opuścić OSN, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania przedmiotów
pozostawionych w wyznaczonym miejscu do przechowywania.
18. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (oprowadzań, wernisaży, finisaży, pikników,
lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem
rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
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