Szanowni Państwo,
dokładamy wszelkich starań, aby udział w wydarzeniach organizowanych w Muzeum Narodowym
w Krakowie był dla Państwa i dla nas w pełni bezpieczny. Dlatego prosimy o stosowanie się do
poniższych zasad:
1. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
2. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona.
3. W wydarzeniu można wziąć udział po wcześniejszej rezerwacji mailowej: rezerwacja@mnk.pl
lub telefonicznej: 12 433 57 44.
Rezerwujący oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
4. W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca zostaną wcześniej zarezerwowane, dopuszczalne jest
wzięcie udziału w wydarzeniu bez rezerwacji. W takiej sytuacji zostaną Państwo poproszeni
o podanie danych osobowych i kontaktowych oraz podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia.
5. Prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie.
6. Obsługa ma prawo odmówić wejścia osobom z objawami choroby stwarzającej ryzyko
zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.
7. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m i zajmowanie przygotowanych
miejsc siedzących.
Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:
 osoby z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
 osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na
stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
8. Uczestnicy wydarzenia organizowanego w pomieszczeniach MNK obowiązkowo zasłaniają usta
i nos maseczką, chustą, przyłbicą.
9. Podczas wydarzeń organizowanych w ogrodach i na dziedzińcach MNK zalecamy zakrywanie
ust i nosa maseczką, chustą bądź przyłbicą w sytuacji niezachowania ww. dystansu.
10. Prosimy o samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej: maseczki, chusty,
przyłbice.
11. Prosimy o dezynfekowanie rąk płynem odkażającym, znajdującym się w dozownikach w strefie
wejścia.
12. W windzie mogą przebywać równocześnie maksymalnie dwie osoby. Zalecamy korzystanie
z klatek schodowych.
13. Szatnia zorganizowana jest w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.
14. W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi wydarzenia.

