
Załącznik nr 3 - REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W MAŁEJ GALERII GTF - MCK W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM, ul. Chrobrego 4 w czasie trwania epidemii COVID – 19 
 
 
W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Miejskie 
Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 17 czerwca 2020 roku  
będą otwarte dla zwiedzających wystawy czasowe w Małej Galerii GTF - MCK.  
Powierzchnia udostępniona dla zwiedzających to 70 m2.  
 
W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie może odbywać się zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

1. Godziny otwarcia: wtorek - czwartek 13:00 - 17:00, piątek: 13:00 - 19:00, 
sobota: 13:00 - 15:00. 

2. Przed wejściem do Galerii umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób, 
które mogą przebywać w obiekcie (4 osoby plus pracownik MCK). 

3. Przed wejściem na ekspozycje należy zdezynfekować dłonie płynem, który jest 
dostępny przy wejściu do Galerii, wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji. 

4. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, 
po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wchodzącej do Galerii. 

5. Nie ma możliwości skorzystania z szatni. 
6. Nie ma możliwości skorzystania z toalety. 
7. Każda zwiedzająca osoba powinna mieć założoną maseczkę ochronną. Zaleca się 

również posiadanie rękawiczek.  
8. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu - 2 m. 
9. Opiekun ekspozycji jest wyposażony w przyłbice lub maseczkę ochronną  

i rękawiczki. 
10. Wystawy można zwiedzać tylko indywidualnie.  
11. Zwiedzanie grupowe jest zawieszone do odwołania. 
12. Po wyjściu zwiedzających obowiązuje dezynfekcja poręczy i klamek w sali 

wystawowej.  
13. Galeria wietrzona jest co godzinę. 
14. Przy wyjściu z Galerii umieszczone są dedykowane pojemniki na zużyte środki 

ochrony osobistej. 
15. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/uczestnika 

stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, 
dostępne na stronach gis.gov.pl. 
 
 

Wejście na teren Małej Galerii GTF - MCK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez zwiedzających. 
Miejski Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  
Informacje o funkcjonowaniu MCK: tel.: 957202911, info@mckgorzow.pl  
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