
REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW  
W MIEJSKIM OŚRODKU SZTUKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

Przed wejściem na ekspozycje 
należy zdezynfekować dłonie

Obowiązek noszenia maseczek 
ochronnych

Zachowaj bezpieczny dystans 1,5 m

Jedna osoba w toalecie.  
Ograniczenie nie dotyczy osób niepełnospraw-

nych ruchowo i dzieci do lat 7, które mogą  
przebywać w toalecie z opiekunem.

Zakup biletu oraz wejście na teren Miejskiego Ośrodka Sztuki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez zwiedzających. Miejski Ośrodek Sztuki  
zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o funkcjonowaniu MOS: tel.: 957332550, info@mosart.pl 

Prosimy stosować się do wskazówek 
pracowników MOS odnośnie limitu 

osób zwiedzających

1,5 m

1
WC

Kierunek zwiedzania zostanie 
wskazany przez opiekunów  

ekspozycji



REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W MIEJSKIM OŚRODKU SZTUKI 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Miejski Ośrodek
Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim udostępnia widzom wystawy czasowe oraz galerię Władysła-
wa Hasiora. W ograniczonym zakresie wracamy również do organizacji wydarzeń i warsztatów 
zgodnie z rygorem sanitarnym. Osoby chętne uczestniczyć w pokazach i wydarzeniach filmowych 
zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Kina 60 krzeseł.

W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie instytucji oraz uczestnictwo w dodatkowych wy-
darzeniach może odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1. Godziny otwarcia MOS zgodne są z aktualną informacją na stronie.
2. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować dłonie płynem dostępnym przy wejściu 

do instytucji.
3. Szatnia pozostaje zamknięta.
4. Każda zwiedzająca osoba powinna mieć założoną maseczkę ochronną. 
5. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu – 1,5 m.
6. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia czasowo rezygnujemy z pobierania opłat za wejście 

na wystawy. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.
7. Prosimy stosować się do wskazówek pracowników MOS odnośnie limitu osób zwiedzają-

cych. Do limitu osób nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko covid - w tym celu prosimy 
o pokazanie potwierdzenia zaszczepienia.

8. Opiekunowie ekspozycji są wyposażeni w maseczki ochronne.
9. Zwiedzanie grupowe wymaga wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 957332567.
10. Po wyjściu zwiedzających odbywa się dezynfekcja poręczy i klamek w salach wystawowych.
11. W toalecie może przebywać tylko 1 osoba. Ograniczenie nie dotyczy osób niepełnospraw-

nych ruchowo i dzieci do lat 7, które mogą przebywać w toalecie z opiekunem oraz osób 
przebywających w jednym gospodarstwie domowym.

12. W przypadku udziału w wydarzeniach obowiązują limity osób, o których na bieżąco informują 
pracownicy MOS.

13. Podczas zwiedzania i obowiązuje zakaz spożywania napojów oraz posiłków.

Wejście na teren Miejskiego Ośrodka Sztuki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez
zwiedzających. Miejski Ośrodek Sztuki zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i prosi  
o przestrzeganie zaleceń pracowników MOS.


