
 

Gdańsk Oliwa, 20 maja 2020 
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW 
W GALERII SZTUKI NOWY WARZYWNIAK 

W OLIWSKIM RATUSZU KULTURY 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Galeria Sztuki Nowy Warzywniak w Gdańsku Oliwie otwarta jest dla publiczności      

codziennie, z wyjątkiem oficjalnych świąt, w godzinach od 10:00 do 18:00. 

2. Od powyższych zasad, zwłaszcza w sezonie letnim, wprowadzone mogą być wyjątki,  

a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie www.galeriawarzywniak.pl oraz 

profilu Galerii na Facebooku. 

3. Wejście na wystawę jest bezpłatne.  

4. Galeria Sztuki Nowy Warzywniak jest prowadzona przez Fundację Wspólnota 

Gdańska.  

§ 2. 

Ogólne zasady zwiedzania 

1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę.  

2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów. 

3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej. 

4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, którzy zobowiązani 
są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych. 

5. W lokalu Galerii, w tym podczas zwiedzania, należy stosować się do uwag  
i zaleceń wydawanych przez  opiekunów wystaw oraz pozostały personel Fundacji 
Wspólnota Gdańska. 

6. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub osób, 
zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte 
normy zachowania w miejscach publicznych, mogą być poproszone o opuszczenie 
lokalu Galerii. 

7. Sesje fotograficzne, zdjęcia obiektów do celów komercyjnych wymagają pisemnej 
zgody Dyrektora Fundacji Wspólnota Gdańska. 

8. W lokalach Galerii zakazuje się: 

1) wnoszenia lub spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu                         
i e-papierosów; 

2) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu oraz 
bezpieczeństwu; 
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3) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

4) używania instrumentów muzycznych lub sprzętu odtwarzającego dźwięk. 

§ 3. 

Postanowienia szczególne związane z epidemią COVID-19 

1. Postanowienia kierowane do zwiedzających: 

1) zwiedzający winni zachować pomiędzy sobą i personelem Galerii minimum  
2-metrowe odstępy; zasada ta nie dotyczy odstępów pomiędzy opiekunami  a dziećmi 
w wieku do lat 12; 

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; 

3) przy wejściu do lokalu Galerii zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk 
środkiem zapewnianym przez Fundację Wspólnota Gdańska; 

4) jednocześnie na sali wystawowej może przebywać nie więcej niż 10 osób; 

5) nie ma możliwości korzystania z szatni ani przechowania rzeczy; 

6) zwiedzanie grupowe jest dopuszczalne tylko w terminach i na zasadach uprzednio 
uzgodnionych z Dyrektorem Fundacji (z zachowaniem stosownej odległości i liczby osób 
jednocześnie mogących przebywać na sali wystawowej); 

7) korzystanie z windy osobowej możliwe jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze). 

2. Postanowienia kierowane do personelu Fundacji Wspólnota Gdańska: 

1) personel pomiędzy sobą oraz pomiędzy zwiedzającymi winien zachować minimum  
2-metrowe odstępy; 

2) opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz 
maseczek lub przyłbic; 

3) drzwi do sal wystawowych winny być cały czas otwarte, aby wyeliminować 
konieczność dotykania klamek; 

4) toalety, klamki, poręcze oraz windy winny być dezynfekowane minimum raz na 
godzinę. 

 
 

Jolanta Leśniewska 
Dyrektor Fundacji Wspólnota Gdańska 

 


