REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW
W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, dalej zwana Galerią lub GSW, otwarta jest
dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 19:00.
2. Ustalone w ust. 1 godziny mogą ulegać zmianie a informacja o tym zamieszczana
będzie na stronie internetowej www.galeriaopole.pl oraz na Facebooku Galerii.
3. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie i posiadanie ważnego biletu z
wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy wstęp jest bezpłatny oraz w przypadku osób,
którym przysługuje bezpłatne wejście do Galerii.
4. Sprzedaż biletów dokonywana jest najpóźniej do godziny 18:45.
5. Szczegółowe informacje o cenach biletów, bezpłatnych wejściach i ulgach
znajdują się na stronie www.galeriaopole.pl w zakładce „WIZYTA” oraz w kasie
GSW.
§ 2.
Zasady zwiedzania
1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój.
2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić
eksponatów, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie biegać.
3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej.
4. Do Galerii można wejść z małymi zwierzętami domowymi, pod warunkiem, że
zwierzę będzie na smyczy lub w odpowiednim dla niego, zabezpieczonym i
zamkniętym transporterze, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz.U. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.), również w kagańcu, z tym, że w przypadku
zwiedzania z psem asystującym w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), zwiedzający z psem
asystującym nie jest zobowiązany do zakładania psu asystującemu kagańca oraz
prowadzenia go na smyczy. Opiekunowie zwierząt ponoszą pełną
odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
5. Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym oraz osobom znajdującym
się pod wpływem środków odurzających.
6. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez
kuratorów, opiekunów wystaw oraz pracowników ochrony.
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8. 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 Galerii.
9. Do Galerii nie wolno wnosić przedmiotów i środków, które mogą zagrażać życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu.
10. Na wystawach można fotografować i filmować wystawione eksponaty na własny
użytek.
11. W przypadku niektórych wystaw mogą zostać wprowadzone ograniczenia
dotyczące wykonywania fotografii lub filmowania wszystkich lub wybranych
eksponatów.
12. Sesje fotograficzne, filmowanie i wykonywanie zdjęcia wystaw do celów
komercyjnych wymagają pisemnej zgody Dyrektora GSW i uiszczenia opłaty
ustalonej indywidualnie.
13. Na salach ekspozycyjnych nie wolno:
1) spożywać jedzenia, pić napojów z wyjątkiem wydarzeń, na których
przewidziany jest catering oraz palić tytoniu i e-papierosów,
2) używać sprzętu odtwarzającego dźwięk.
14. Zwiedzanie wystawy w grupach zorganizowanych (powyżej 10 osób) jest możliwe
po uprzedniej rezerwacji telefonicznej zgłoszonej pod numerem tel. 77 407 61 37
w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, należy jednak mieć na względzie
obowiązek przestrzegania nałożonych przez Galerię aktualnych ograniczeń
epidemiologicznych.
15. Wejście na teren Galerii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 3.
Postanowienia szczególne na czas trwania epidemii COVID-19
1. Wszelkie osoby odwiedzające Galerię w okresie epidemii są zobowiązane do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa:
1) zasłaniania ust i nosa maseczkami,
2) dezynfekowania rąk przy wejściu do Galerii,
3) utrzymania co najmniej 1,5-metrowego dystansu między zwiedzającymi (nie
dotyczy rodziców z dziećmi, osób mieszkających razem oraz osób
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi).
2. Osoby odwiedzające Galerię w okresie epidemii nie mają możliwości korzystania
z szatni.
3. Preferowaną formą płatności za bilety wstępu jest płatność bezgotówkowa (karta
płatnicza, telefon).
4. Liczba osób mogących przebywać jednocześnie na wszystkich salach
wystawowych ustalana jest przez Galerię na bieżąco, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami/ wytycznymi.
5. Dopuszcza się umożliwienie wejścia do Galerii osobom zaszczepionym przeciwko
COVID-19 ponad limity osób przebywających w budynku, wynikające z
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obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie pod warunkiem okazania przez te
osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub ważnego
zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu o powrocie do zdrowia w związku z
COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2021/953 z dnia 14
czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania uznawania
interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu o powrocie do
zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID).
W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących limitów osób
przebywających jednocześnie w Galerii, weryfikacja zaświadczeń, o których
ust. 5 powyżej odbywa się zarówno przy wejściu, jak i przy wyjściu z
mowa
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Zwiedzający mają obowiązek stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu
oraz przestrzegania innych obowiązujących wytycznych
regulaminów Galerii, a
i
także obostrzeń zaleceń o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, w tym
niezależnych od Galerii (np. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego).
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