
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, zalecane rękawiczki  

jednorazowe

Zachowaj bezpieczny dystans 2 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 

Maksymalnie 5 osób w głównej sali 
wystawowej i 2 osoby w drugiej 

przestrzeni wystawienniczej

2 m
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Kierunek zwiedzania zostanie 
wskazany przez opiekunów  

ekspozycji

Wystawy można zwiedzać  
tylko indywidualnie 

Zwiedzanie grupowe jest zawieszone  
do odwołania



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 Ośro-
dek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 2 lutego 2021 roku będą otwarte dla 
zwiedzających wystawy czasowe i Galeria Władysława Hasiora. Nieczynne pozostajeKino 60 
krzeseł oraz DKF Megaron. Nie wznawiamy również, do odwołania, organizacji wydarzeń me-
rytorycznych – wernisaży, oprowadzeń kuratorskich, spotkań autorskich, wykładów, konferencji, 
warsztatów i zajęć edukacyjnych. Wstrzymany jest komercyjny wynajem pomieszczeń MOS. 

W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie instytucji może odbywać się zgodnie  z niniej-
szym Regulaminem.
1. Godziny otwarcia MOS: zgodnie z aktualną informacją na stronie.
2. Przed  wejściem na ekspozycje należy zdezynfekować dłonie płynem, który jest dostępny 

przy wejściu do instytucji. 
3. Nie ma możliwości skorzystania z szatni.
4. Każda zwiedzająca osoba powinna mieć założoną maseczkę ochronną. Zaleca się również 

posiadanie rękawiczek. 
5. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu – 2 m.
6. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia czasowo rezygnujemy z pobierania opłat za wejście 

na wystawy. Decyzja ta obowiązuje do odwołania. 
7. Jednocześnie w głównej sali wystawienniczej MOS może przebywać 5 zwiedzających. Kie-

runek zwiedzania zostanie wskazany przez opiekunów ekspozycji.
8. W drugiej przestrzeni wystawienniczej (przy wejściu do sali Kina 60 krzeseł) mogą przebywać 

2 osoby zwiedzające.  Kierunek zwiedzania zostanie wskazany przez opiekunów ekspozycji.
9. Opiekunowie  ekspozycji są wyposażeni w przyłbice lub maseczki ochronne 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 salach wystawowych 

i toalet. 
13. W toaletach może przebywać tylko 1 osoba. Ograniczenie nie dotyczy  osób niepełnospraw-

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

Wejście na teren Miejskiego Ośrodka Sztuki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez 
zwiedzających. Miejski Ośrodek Sztuki zastrzega sobie prawo do zmian  w niniejszym Regulami-
nie. Informacje o funkcjonowaniu MOS: tel.: 957332550, info@mosart.p


