
Regulamin zwiedzania wystawy  

„Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni”  

w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu  

na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 

 

 

Wejście na teren Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

1. Zwiedzanie wystawy możliwe jest codziennie w g. 12-20 w Sali Wystaw. 

2. Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos;  

obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4. i innych osób zwolnionych z tego 

obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; zdejmowanie lub 

zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia budynku CK ZAMEK. 

3. Zwiedzający winni zachować pomiędzy sobą 2-metrowe odstępy; zasada ta nie 

dotyczy odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi w wieku do lat 12. 

4. Przy wejściu do budynku CK ZAMEK zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk środkiem zapewnianym przez CK ZAMEK. 

5.Rekomendujemy zakup biletów na wystawę drogą online, poprzez stronę 

www.ckzamek.pl, www.bilety24.pl. W przypadku braku takiej możliwości zakup 

biletów odbywa się w kasie CK ZAMEK. 

6. Rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych. 

7. Zwiedzający zobowiązani są do respektowania oznakowania poziomego na 

podłodze przed kasą biletową oraz przed Salą Wystaw. 

8. W Sali Wystaw jednorazowo może przebywać 17 osób zwiedzających oraz 1. osoba 

nadzorująca wystawę (pracownik CK ZAMEK). Osoby ponad tę liczbę proszone są o 

oczekiwanie w holu przed Salą Wystaw w wyznaczonych znakami poziomymi 

miejscach. Ruchem kieruje pracownik obsługi CK ZAMEK. 

9. W Sali Wystaw obowiązuje nakaz: 

– noszenia maseczek ochronnych;  

– zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób zwiedzających oraz 

personelu CK ZAMEK; 

– dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu; 

– unikania gromadzenia się w grupach; 

– stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników CK ZAMEK 

oraz przedstawicieli ochrony CK ZAMEK; 

10. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone. 

11. W Sali Wystaw obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów. 

12. Korzystanie z windy w budynku możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

(osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz rodzice z wózkami). 

13. Czasowo zniesiona zostaje możliwość korzystania z szatni. 

 

http://www.ckzamek.pl/
http://www.bilety24.pl/

