СТАТУТ ОГЛЯДУ ЕКСПОЗИЦІЇ
ОДИН, ДВА, ТРИ, СКУЛЬПТУРА ДИВИТЬСЯ!
У ФІЛІЇ ЗЕЛЕНА БРАМА
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ В ҐДАНСЬКУ
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§1
Загальна інформація
Виставка Один, два, три, скульптура дивиться! ,(далі „Виставка”) представлена у
виставковому залі 301 на першому( укр другому) поверсі в Філії Зелена Брама
Національного Музею в Ґданську, вул. Длуґі Тарґ 24, 80-828 Гданськ (далі „Музей”), в дні
25.06–16.10.2022.
Простір виставки був поділений на чотири модулі. Кожен з них є розповіддю про окремий
різьбярський матеріал: дерево, глину, каміння і метал. На виставці представлені витвори
мистецтва з зібрань Національного Музею в Ґданську і Факультету Скульптури і Інтермедій
АОМ в Ґданську. На виставці знаходяться також інтерактивні експонати, для використання
відвідувачами. В кінці залу був виокремлений звукоізоляційний простір.
Виставка розрахована передусім на дітей, яким вже виповнилося 5 років, при чому зайти на
територію витавки іони можуть лише у супроводі дорослого опікуна, який разом із ними
користується представленими інтерактивними експонатами і відповідає за їхню безпеку.
Діти, яким не виповнилося 13 років, повинні перебувати на території Виставки під наглядом
дорослого.
Екскурсія носить індивідуальний характер, Музей не надає послуг аніматорів, що виконують
обов’язки дитячого опікуна протягом огляду Виставки.
Опікуни несуть відповідальність за безпеку і поведінку своїх підопічних і за нанесену ними
шкоду.
Кількість осіб одночасно перебуваючих на Виставці обмежена до 30 учасників.
Вхід на Виставку можливий для осіб з актуальним квитком, за умови наявності доступних
місць.
Територія Музею знаходиться під аудіовізуальним наглядом і фізичною охороною.
§2
Правила перебування гостей на території Виставки
Рюкзаки, великі сумки і верхній одяг прохання залишати в гардеробі.
Під час екскурсії варто прислухатися до уваг і порад працівників Музею або інших осіб,
визначених Музеєм.
Інтерактивними експонатами слід користуватися згідно інструкції:
a) Які знаходяться в текстах в піктограмах в просторі Виставки;
b) Які знаходяться у флаєрі до Виставки, який доступний при вході на Виставку;
c) Працівників Музею або інших осіб, визначених Музеєм.
Під час використання інтерактивних експонатів учасники зобов’язані бути особливо
обережними.
Музей зберігає за собою право до виключення будь-якої частини Виставки для учасників.
Інформація про обмеженість доступу буде, за можливості, донесена до відома учасників
можливим способом ознайомлення з нею перед придбанням квитка.
Музей зберігає за собою право до виключення експонатів, які буди пошкоджені або зіпсуті.
Обмеження доступу учасників до будь-якої частини Виставки або виключення частини
експонатів не є підставою повного або часткового відшкодування вартості квитка.
Музей не несе відповідальності за будь-які випадки, що виникли внаслідок недотримання
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правил або неправильної експлуатації інтерактивних експонатів.
Усі шкоди і знищення устаткування Виставки слід негайно зголосити працівникам Музею
або іншим особам, визначеним Музеєм.
10. Музей не несе відповідальності за речі, залишені без нагляду в просторі Виставки. .
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§3
Положення про організовані групи
Кожна організована група неповнолітніх осіб повинна перебувати на території Виставки
під опікую принаймні однієї повнолітньої особи.
У випадку шкільних груп зі шкіл старших ніж середні на одного опікуна може припадати
максимально 15 учнів, а у випадку дошкільних груп і групипочатковоі школи - максимум
10 дітей.
Опікуни несуть відповідальність за безпеку в поведінку своїх підопічних і за завдану ними
шкоду.
§4
Заборони
Учасникам, що знаходяться на території Виставки забороняються будь-які небезпечні для
інших учасників і обладнання Виставки діі. Особливо учасникам забороняється:
a) Винесення елементів Виставки поза іі простір, з вийнятком робіт, що були виконані
учасниками, які використовували інтерактивні експонати з позначкою піктограмою
«Забери роботу»;
b) Перенесення елементів поза визначене для них місце;
c) Руйнування будь-яких частин Виставки;
d) Бігання, лазіння по окремих частинах Виставки ( наприклад стіни,?меблі і
постаменти), спирання на картонні стіни і постаменти;
e) Відкривання вікон;
f) Внесенні їжі і напоїв з виключенням положення про провіант для дітей до 5 року
життя. ;
Зпбороняється перебувати на Виставці людям в нетверезому стані і перебуваючим під
впливом наркотичних препаратів, а також людям, що поводять себе в спосіб, який загрожує
безпеці учасників і експонатів, порушує порядок або загально прийняті норми поведінки в
публічному просторі.
§5
Кінцеві положення
Зі статутом можна ознайомитися на сайті http://www.mng.gda.pl/ і в касі Музею.
За посередництвом придбання квитка гість погоджується із положеннями даного статуту і
забов’язується його дострумуватися.
Гість, який не дотримується правил даного статуту, зобов’язаний залишити приміщення
Музею на прохання працівника закладу. В такій ситуації учасник не отримує грошового
відшкодування за куплених вхідний квиток.
Музей має право змінити положення даного статуту. Змінений статут буде заміщено
публічно на сайті http://www.mng.gda.pl/ і в касі Музею.

2

