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REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU DOM PRZYRODNIKÓW 

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19 NA TERYTORIUM POLSKI 

 

 

W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski stanu epidemii COVID-19 oraz wdrożonymi 

ogólnokrajowymi środkami i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu 

się COVID-19, wprowadza się niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 

 

1. Regulamin obowiązuje w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zwanym w  

dalszej części Regulaminu: „Muzeum” 

2. Regulamin obowiązuje od momentu jego wprowadzenia do momentu odwołania stanu epidemii 

COVID-19 na terytorium Polski. 

3. W Regulaminie co do zasady nie powiela się zakazów i ograniczeń przewidzianych w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, które zwiedzający powinni znać. 

4. Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających w okresie, o którym mowa w punkcie 2, z 

zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych postanowień Regulaminu oraz przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Muzeum prowadzi sprzedaż biletów na miejscu, w siedzibie głównej Muzeum. Rekomendowane 

jest dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej. Kasjerów i kupujących oddzielać będzie 

przesłona z pleksi, kupujący jest zobowiązany zachować co najmniej 2 metry odległości od kasy. 

6. W Muzeum prowadzona jest sprzedaż w sklepiku muzealnym. Rekomendowane jest 

dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej. Sprzedających i kupujących oddzielać będzie 

przesłona z pleksi, kupujący jest zobowiązany zachować co najmniej 2 metry odległości od 

stanowiska sprzedaży. 

7. W okresie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu szatnia w Muzeum nie będzie 

funkcjonowała, w związku z tym zwiedzający zobligowani są zadbać we własnym zakresie o 

okrycie wierzchnie z tym jednak zastrzeżeniem, że noszenie na sobie albo przy sobie okrycia 

wierzchniego nie może powodować zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów i innego wyposażenia 

Muzeum. 

8. W okresie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu toalety w Muzeum są otwarte dla 

zwiedzających. Korzystający z toalety są zobligowani odkazić dłonie przed skorzystaniem z 

toalety. 

9. Przy wejściu do Muzeum zwiedzający jest zobligowany odkazić dłonie, a na terenie Muzeum 

zakrywać nos i usta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, pod rygorem nie wpuszczenia na teren Muzeum lub usunięcia 

zwiedzającego z terenu Muzeum bez zwrotu ceny biletu. 

10. Dzieci poniżej 13 roku życia nie będą wpuszczane do Muzeum, jeśli będą pozbawione opieki osoby 

dorosłej. 

11. Lekcje muzealne i innego rodzaju zajęcia edukacyjne nie będą prowadzone. 

12. Zwiedzanie grupowe w okresie, o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu jest dopuszczalne do 15 

osób. 

13. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach od 10:00 do 17:00 w dni otwarcia Muzeum dla 

zwiedzających 

14. Jednocześnie Muzeum może zwiedzać następująca liczba zwiedzających: 60 osób. 

W przypadku, gdy liczba zwiedzających miałaby przekroczyć określony powyżej limit, osoba 

nabywająca bilet wstępu zostanie poproszona o poczekanie na swoją kolej wstępu lub o przyjście 

na późniejszą godzinę. 
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15. W związku z punktem poprzedzającym, na jednej kondygnacji Muzeum może przebywać 

następująca liczba zwiedzających: 

1) 20 osób 

16. Dystans pomiędzy zwiedzającymi powinien wynosić nie mniej niż 2 metry. 

17. Osoby pilnujące sal wystawowych sprawować będą kontrolę nad liczbą zwiedzających na danej 

kondygnacji. W przypadku, gdyby liczba zwiedzających miała przekroczyć dopuszczalną liczbę 

wymienioną powyżej, zwiedzający zostaną poproszeni o pozostanie na innej kondygnacji, a po 

zmianie liczby zwiedzających na danej kondygnacji – poinformowani o możliwości 

przemieszczenia się. 

18. Zakup biletu wstępu do Muzeum stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień 

Regulaminu. W przypadku jego naruszenia – zwiedzający jest zobowiązany opuścić Muzeum bez 

obowiązku zwrotu przez Muzeum kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu. 

19. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

20. Regulamin wprowadzono w dniu 20.06.2020 r. 

 


