
Regulamin wykładów i spotkań edukacyjnych  na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                          
w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 (obowiązuje: od 1 września 2020) 

 
 

 
Niniejszy regulamin został opracowany 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 i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji: 
 

1. Udział w wykładach i spotkaniach edukacyjnych w ramach cykli „Szkoła Zdrowia”, „Zamkowe 
Gawędy Historyczne”, „Szczecin. Retrospekcje” i „Zamkowe Podróże Literackie”  jest płatny. 
Wyjątek stanowią coroczne bezpłatne imprezy: „Narodowe Czytanie” i „Zachodniopomorskie 
Dni Dziedzictwa”. 

2. Bilety są do nabycia online na stronie www.zamek.szczecin.pl lub bezpośrednio w kasie 
Zamku w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I). 

3. Przed wejściem do sali uczestnik jest zobowiązany do okazania ważnego biletu wstępu wraz z 
wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 
Odmowa oznacza rezygnację z udziału w imprezie. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. 
5. Miejsca siedzące są rozstawione z zachowaniem dystansu społecznego. 
6. Uczestnicy wnoszą ze sobą tylko napoje w zamykanych butelkach. 

Dla uczestników spotkań edukacyjnych, które odbywają się  w  Galerii Gotyckiej udostępniona 
jest toaleta znajdująca się na terenie Galerii (wejście J). Dla uczestników wykładów i spotkań 
edukacyjnych, które odbywają się w Sali Literackiej (sali 202) udostępniona jest toaleta 
znajdująca się na parterze. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety 
są dozorowane przez pracowników Zamku i systematycznie dezynfekowane. 

8. Maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach podczas imprez wynika z 
aktualnych rozporządzeń  lub zaleceń organów administracji państwowej. Zamek zastrzega 
sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników lub odwołania imprez, jeśli będzie 
tego wymagać sytuacja epidemiczna. 

9. Osoby prowadzące wykłady oraz spotkania są zobowiązane do noszenia maseczek lub 
przyłbic podczas imprez, chyba, że między nimi a publicznością będzie zachowany dystans 
społeczny określony w rozporządzeniach lub aktualnych zaleceniach organów administracji 
państwowej. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego 
podczas imprezy oraz przy wyjściu i wejściu na teren Zamku. 

11. Uczestnicy wykładów i spotkań są zobowiązani do respektowania komunikatów pracowników 
Zamku. 

12. Udział w wykładzie lub spotkaniu edukacyjnym oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 
 
 
Załącznik: 1. Oświadczenie 
 

http://www.zamek.szczecin.pl/

