Regulamin zwiedzania Płockiej Galerii Sztuki
I. Postanowienia ogólne
1. Płocka Galeria Sztuki jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach
10-18.
2. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie biletu. Wymóg ten nie obowiązuje w
niedziele.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni otwarcia oraz wysokości opłat za bilety są dostępne
na stronie internetowej: www.plockagaleria.pl
II. Postanowienia szczególne, związane z epidemią COVID-19
1. Po wejściu do PGS należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem. Podczas
pobytu w Galerii obowiązuje nakaz noszenia jednorazowych rękawiczek oraz zasłaniania ust i
nosa - obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 i innych osób zwolnionych z tego
obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zwiedzający oczekują na wejście do przestrzeni Galerii na zewnątrz budynku.
3. W trakcie zakupu biletu przy kasie, oddzielonej przegrodą od zwiedzających, może
przebywać jedna osoba.
4. Zwiedzający ekspozycję powinni zachować odstęp co najmniej 2 metrów oraz unikać
gromadzenia się; zasady te nie dotyczą odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi w wieku
do lat 12.
5. Na sali wystawowej jednocześnie może przebywać nie więcej niż 10 osób.
6. Zostały wyznaczone trasy zwiedzania, z zapewnieniem bezpiecznej odległości od
prezentowanych obiektów.
7. Zostały rozmieszczone tabliczki informacyjno-ostrzegawcze dla zwiedzających, na
zewnątrz i wewnątrz budynku PGS.
8. Korzystanie z windy osobowej możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
(rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).
9. Nie ma możliwości korzystania z urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe).
10. Nie ma możliwości korzystania z szatni Galerii.
11. Opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz przyłbic
lub maseczek.
III. Pozostałe postanowienia
1. Udostępnianie zwiedzającym wystawy jest formą równoległą do działań on-line w mediach
społecznościowych (Fabecook, Instagram) oraz na stronie internetowej www.plockagaleria.pl.
2. Została wprowadzona czasowa rezygnacja z realnej działalności edukacyjnej, zwiedzania
wystawy z przewodnikiem, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży,
finisaży, przeglądów filmowych, wykładów). Od powyższego postanowienia mogą być
wprowadzane wyjątki, na zasadach uprzednio uzgodnionych z Dyrektorem PGS.

