
Regulamin dla zwiedzających, uczestników wydarzeń i warsztatów odbywających się w 
Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (NCK) w okresie zagrożenia koronawirusem COVID – 19  

 

1. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku udostępnia: 
 Do zwiedzania: Galerię w Ratuszu Staromiejskim, Centrum św. Jana 
 Powierzchnie do organizowania imprez: Centrum św. Jana, Salę Mieszczańską i Galerię w 

Ratuszu Staromiejskim oraz ogródek przy Ratuszu Staromiejskim.  
2. Sekretariat NCK jest czynny w godz. 9.00 – 14.00. Zalecany jest kontakt telefoniczny: 58 301 10 

51 lub mailowy: sekretariat@nck.org.pl.  
3. Każda osoba przybywająca do NCK ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub 

jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego(nie dotyczy: dziecka do ukończenia 
4. roku życia oraz osób niepełnosprawnych) 

4. Zwiedzający,  goście oraz uczestnicy wydarzeń zobowiązani są po wejściu do budynku lub na 
teren imprezy do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w strefie wejścia.  

5. Zwiedzanie odbywa się:  
 Galeria w Ratuszu Staromiejskim – codziennie w godz. 12.00 – 18.00 
 Centrum św. Jana – poniedziałek - sobota w godz. 10.00 – 18.00  

– niedziela w godz. 15.00 – 18.00 
6. Ilość osób mogących jednorazowo przebywać w zwiedzanych pomieszczeniach: 

 Galeria w Ratuszu Staromiejskim – 5 osób 
 Centrum św. Jana – 20 osób 

7. Zakazuje się zwiedzania grupowego.  
8. Na wydarzenia artystyczne organizowane we wnętrzach NCK jednorazowo może przebywać nie 

więcej niż: 
 w Centrum św. Jana -  200 osób,  
 w Sali Mieszczańskiej - 100 osób,  
 w ogródku - 40 osób,  

przy czym siadać należy na wyznaczonych miejscach. Nie ma możliwości zajmowania miejsc 
stojących.  

9. Poruszaniesię podczas zwiedzania odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara, a podczas  
wydarzeń wg oznakowanych tras i stref, jeśli takie występują.  

10. Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i wyposażenia. 
11. Na wydarzenia organizowane przez NCK obowiązuje zakup biletów lub rejestracja wyłącznieza 

pomocą platform i innych narzędzi internetowych. 
12. Kontrola biletów i wejściówek odbywa się bezdotykowo.  
13. Podczas wchodzenia na imprezę należy przestrzegać dystansu 2 m między wchodzącymi.  
14. Goście i uczestnicy wydarzeń korzystają z oznakowanych toalet.  
15. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od innych osób.  
16. Zakazuje się korzystania z szatni.  
17. Na terenie obiektów w widocznych miejscach umieszcza się pojemniki, do których należy 

wyrzucać zużyte środki ochrony osobistej.  
18. Pracownicy ochrony oraz pracownicy NCK zobowiązani są do pilnowania wchodzących i 

egzekwowania zaleceń ujętych w niniejszych wytycznych. Osoby nie dostosowujące się do 
niniejszych wytycznych zostaną poproszone o opuszczenie budynku lub terenu należącego do 
NCK.  

19. Sprzedaż publikacji NCK odbywa się wyłącznie online. 
20. Uczestnik wydarzenia przed uczestnictwem w imprezie wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia.  



21. Do poszczególnych imprez organizowanych przez NCK przygotowywane będą w zależności od 
charakteru wydarzeń szczegółowe wytyczne, które podawane będą do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem stron internetowych.  
 


