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REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW  
W GALERII SZTUKI BWA W OLSZTYNIE 

na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 
 

1. Wejście do Galerii Sztuki BWA znajduje się od strony Atrium.  
2. Godziny otwarcia Galerii Sztuki BWA w Olsztynie: 
 W okresie od 1 lutego 2021 r. do  odwołania  Galeria Sztuki BWA będzie czynna w następujących dniach 

i godzinach: 
 - zwiedzanie wystaw: od wtorku do niedzieli od 12.00 do 18.00 (w poniedziałek galeria    
      nieczynna), na pół godziny przed zamknięciem Galerii Sztuki BWA (godz. 17.30) bilety nie  
         będą sprzedawane i nie będą przyjmowani nowi zwiedzający, 

      - biuro i sekretariat: poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.00. 
3. Regulamin zwiedzania: 

1) Przy wejściu do pomieszczeń Galerii Sztuki BWA zwiedzającym będzie mierzona temperatura za pomocą 
bezdotykowego, elektronicznego termometru.  

2) Osoby z gorączką lub z widocznymi objawami infekcji mogą nie zostać wpuszczone na teren galerii. 
3) Przy wejściu do pomieszczeń Galerii Sztuki BWA zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem 

zapewnianym przez galerię. 
4) Na terenie Galerii Sztuki BWA obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami w tym zakresie. 
5) Podczas przemieszczania się należy zachować bezpieczną tj.: co najmniej 1,5-metrową odległość pomiędzy 

osobami zwiedzającymi wystawę. 
6) Pracownicy Galerii Sztuki BWA są zobowiązani informować wszystkich zwiedzających wystawy o obowiązujących 

nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych zwracać uwagę i żądać natychmiastowego ich 
zastosowania. 

7) W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, pracownicy Galerii Sztuki 
BWA mogą nakazać opuszczenie terenu galerii.  

8) Płatności zaleca się dokonywać zbliżeniowo kartą płatniczą. 
9) W czasie obsługi przy stoisku, osoba dokonująca zakupu zobowiązana jest znajdować się przed przesłoną z pleksi , 

wolna przestrzeń służy położeniu na niej książki lub innych przedmiotów sprzedawanych. 
10) W trakcie zakupów książek i gadżetów promocyjnych wystawionych do sprzedaży w galerii kupujący zobowiązany 

jest używać jednorazowych rękawiczek w momencie dokonywania transakcji.  
11) Pracownicy stoiska oraz obsługujący kasę fiskalną Galerii Sztuki BWA będą zaopatrzeni w środki ochrony 

osobistej: przyłbice, maseczki i rękawiczki. Od zwiedzających dodatkowo będą oddzieleni przesłoną z pleksi. 
12) Opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz przyłbic lub maseczek. 
13) Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowych obostrzeń 

i ograniczeń w związku z COVID-19, w okresie od 1 lutego 2021 r. do odwołania na terenie Galerii Sztuki BWA 
może przebywać nie więcej niż: 

a) sala główna – 25 osób, 
b) sala kameralna – 5 osób, 
c) hol galerii – 5 osób, 
d) atrium galerii – 25 osób. 

14) W Galerii Sztuki BWA nie ma możliwości korzystania z szatni i toalet do odwołania. 
15) Galeria Sztuki BWA nie wznawia następujących formy działalności tj.: organizacji wydarzeń z udziałem grup 

odbiorców powyżej limitowanych ilości osób np. wernisaże, finisaże, poza indywidualnymi oprowadzaniami do 5 
osób. 

16) Galeria Sztuki BWA wznawia działalność edukacyjną (oprowadzania kuratorskie, spotkania autorskie, wykłady, 
warsztaty) w ograniczonym zakresie. 

17) Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych będzie limitowane. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, 
konieczne są zapisy na poszczególne zajęcia. 

18) Uczestnicy spotkań edukacyjnych zobowiązani są do wypełnienia ankiet dot. COVID-19. 
19) Administratorem danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38,  
       10-450 Olsztyn, reprezentowane przez Dyrektora. 
20) Drzwi do sal wystawowych będą otwarte, aby wyeliminować konieczność dotykania klamek. 
21) W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających BWA zastrzega sobie prawo do: 

a) natychmiastowego zamknięcia wystawy, 
b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa 

osobom przebywającym w galerii. 
22) Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest możliwy od strony parkingu, od ul. Głowackiego gdzie znajduje się 

podjazd dla wózków inwalidzkich, który prowadzi do Atrium.   
4. Szczegółowe  zasady pracy pracowników BWA są określone zarządzeniami dyrektora BWA.  


