
Regulamin zwiedzania wystawy „Raz na ludowo”

1. Wystawa „Raz na ludowo” odbywa się w Galerii NCK w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Korzennej 
33/35.
2. Ekspozycja prezentowana jest w dniach 9 października – 10 listopada 2020 r. w godz. 10.00 – 18.00. 
3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 
4. W Galerii jednocześnie może przebywać nie więcej niż 10 osób. 
5. Osoby oczekujące na wejście do Galerii proszone są o oczekiwanie w holu, a w wypadku jego 
zapełnienia – przed wejściem do budynku. Dopuszczalna ilość osób w holu – 10. 
6. Osoby zwiedzające wystawę oraz przemieszczające się w budynku ratusza zobowiązane są do 
zachowania rygorów sanitarnych, tj. 
- dezynfekcji rąk – dystrybutor ze środkiem dezynfekującym ustawiony jest przed wejściem do Galerii, 
- zasłaniania ust i nosa, 
- zachowania 1,5 m odległości od innych osób. 
7. Zwiedzanie wystawy przez grupy powyżej 10 osób jest możliwe  po wcześniejszym ustaleniu wizyty 
pod nr  tel. 58 301 10 51, mail – sekretariat@nck.org.pl – p. Justyna Szybalska. 
8. Poruszanie się po wystawie odbywa się zgodnie z wyznaczoną trasą. 
9. Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i wyposażenia z wyjątkiem pomocy audio (słuchawki), które 
obowiązkowo należy zdezynfekować przed i po każdym użyciu. 
10. Nie ma możliwości korzystania z szatni. 
11. Uczestnicy wydarzeń korzystają ze wskazanych toalet (informacja u ochrony). 
12. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się przy 
toaletach oraz przy dystrybutorze płynu dezynfekującego.  
13. Pracownicy ochrony oraz pracownicy NCK zobowiązani są do pilnowania wchodzących i egzekwowania 
zaleceń ujętych w niniejszym regulaminie. Osoby nie dostosowujące się do regulaminu zostaną poproszone
o opuszczenie budynku lub terenu należącego do NCK. 
14. Osoby zwiedzające wystawę mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub 
objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, 
wysypka, ból mięśni). W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie zostać 
odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a dalsze 
postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi. 


