
Aneks  

do Regulaminu Zwiedzania Galerii Wystawowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 

Niniejszy aneks opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu korzystania  

z usług Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy  

o zapoznanie się z Regulaminem Zwiedzania Galerii Wystawowych w Zamku Książąt Pomorskich  

oraz niniejszym aneksem i zastosowanie się do wskazanych regulacji: 

1. Zwiedzanie grupowe jest niemożliwe do odwołania. 

2. Zwiedzanie z przewodnikiem zostaje wstrzymane do odwołania. 

3. Wyłączone z użytku zostają dotykowe ekrany i ekspozytory. 

4. Szatnia jest niedostępna do odwołania. 

5. Wprowadza się zwiedzanie wyłącznie w ruchu jednokierunkowym.  

6. Wprowadza się zwiedzanie indywidualne i zaleca utrzymanie co najmniej 2-metrowego 

dystansu społecznego.  

Wyłączeni z obowiązku są: 

a. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia); 

b. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące; 

c. osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

7. Zwiedzający mają obowiązek stosowania osłon ust i nosa. Wyłączone z obowiązku są: 

a. dzieci do 4 lat; 

b. osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia 

nie jest wymagane); 

c. osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu 

zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane). 

8. Po wejściu do Galerii Wystawowej Zamku (wejście J) należy zdezynfekować ręce.  

9. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w Galerii Wystawowej jest 

ograniczona. Zamek zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby zwiedzających, 

jeśli będzie tego wymagać charakter wystawy lub sytuacja epidemiczna.  

10. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby osób przebywających jednocześnie na terenie 

Galerii Wystawowej następni zwiedzający oczekują na Dużym Dziedzińcu zachowując 

obowiązujące zasady reżimu sanitarnego. 

11. Dla zwiedzających dostępna jest toaleta znajdująca się na terenie Galerii Wystawowej. 

Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety 

są dozorowane przez pracowników Zamku i systematycznie dezynfekowane. 

12. Wejście i wyjście do i z Galerii Wystawowej odbywa się z zachowaniem dystansu 

społecznego.  

13. Zwiedzający zobowiązani są do respektowania komunikatów pracowników Zamku.  

14. Zwiedzanie Galerii Wystawowej oznacza akceptację Regulaminu Zwiedzania Galerii 

Wystawowych w Zamku Książąt Pomorskich oraz niniejszego aneksu.  


