Regulamin zwiedzania Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
1. Od dnia 9 maja 2020 r. do odwołania dostępne dla zwiedzających są następujące obiekty muzealne:
a) Dawny Pałac Biskupi – w godzinach 9.00 – 17.00
b) Szpital św. Ducha – w godzinach 9.00 – 17.00
c) Park Astronomiczny – w godzinach 9.15 – 16.15; początek zwiedzania 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30.
Pokazy nocne nieba w soboty o godz. 21.00 (warunkiem jest dobra pogoda)
2. Na sali ekspozycyjnej w Dawnym Pałacu Biskupim może przebywać jednocześnie 20 osób, w Szpitalu św. Ducha 30 osób.
Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość min. 2 m. Zwiedzanie Parku Astronomicznego oraz nocne pokazy nieba odbywają się w grupach liczących do 6 osób, z upoważnionym przez Muzeum edukatorem.
3. W pomieszczeniu kasowym mogą przebywać, poza obsługą, maksymalnie 2 osoby; promowana jest płatność kartą płatniczą. W budynku recepcyjnym Parku Astronomicznego, w którym mieści się kasa może jednorazowo przebywać 8 osób.
4. Zwiedzający na terenie obiektów muzealnych ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w postaci maseczek lub innego
rodzaju zasłon. Ograniczenie nie dotyczy:
● dzieci do 4 lat,
● osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
● osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub

zaświadczenia nie jest wymagane),

5. Przy wejściu do obiektów udostępnione zwiedzającym będą pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk i oznakowane kosze
na zużyte maseczki i rękawiczki.
6. Powierzchnie dotykowe takie jak: medalomaty, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, terminale płatnicze
i inne przedmioty będą regularnie wycierane środkiem dezynfekującym.
7. W szczególnych przypadkach wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Dyrektor może
zarządzić zamknięcie poszczególnych obiektów.
8. Pomieszczenia muzealne będą poddawane dezynfekcji na bieżąco.
9. Na 30 minut przed zamknięciem obiektów muzealnych nie wpuszcza się już zwiedzających i kasa nie sprzedaje biletów
wstępu.
10. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do poszczególnych obiektów muzealnych lub okazanie dokumentu
uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.
11. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać obiekty muzealne tylko pod opieką dorosłych.
12. Obiekty muzealne należy zwiedzać indywidualnie; z tego obowiązku wyłączeni są:
● rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
● osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
● osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
i ich opiekunowie.
13. Osoby zwiedzające obiekty muzealne zobowiązane są dostosowywać się do wskazań personelu muzealnego, do
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bhp. W szczególności zobowiązane są do przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania; podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza; nie należy obawiać się zwracania uwagi zwiedzającemu, aby nie kasłał i nie
kichał w naszym kierunku, należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy zwiedzający przejawia objawy
choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki.
14. W obiektach muzealnych obowiązuje zakaz:
● dotykania eksponatów
● palenia tytoniu
● przebywania w stanie nietrzeźwym,
● jedzenia i picia,
● wnoszenia dużych toreb i plecaków,
● wprowadzania zwierząt,
● wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
● profesjonalnego fotografowania i filmowania bez uprzedniego uzgodnienia i wniesienia odpowiedniej opłaty.
15. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
16. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

