
 

 

ZASADY ZWIEDZANIA GRUPOWEGO WYSTAWY STAŁEJ   

EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI   

W STANIE EPIDEMII  

  

1. Zwiedzanie wystawy stałej ECS w stanie epidemii odbywa się w grupach 

zorganizowanych liczących maksymalnie 10 (dziesięć) osób zgodnie z regulaminem 

zwiedzania wystawy stałej ECS.  

2. Rezerwacja wizyt dla grup zorganizowanych jest możliwa pod warunkiem dostępności 

wolnych miejsc na konkretny dzień i godzinę.  

3. Grupy zorganizowane mają obowiązek dokonać rezerwacji nie później niż 72 godziny 

przed planowaną wizytą korzystając z formularza rezerwacji online dostępnego na stronie 

ecs.gda.pl/grupyzorganizowane.  

4. Sprzedaż biletu grupowego następuje na podstawie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.  

5. Dopuszcza się zwiedzanie wystawy stałej ECS przez grupy zorganizowane 

w towarzystwie przewodnika. Rezerwacji usług przewodnika dokonuje samodzielnie 

organizator zwiedzania grupowego, z odpowiednim wyprzedzeniem. Przewodnicy nie 

oczekują na zwiedzających w budynku ECS.   

6. Aktualna lista przewodników po wystawie stałej ECS certyfikowanych przez ECS znajduje 

się na stronie internetowej ecs.gda/przewodnicy.   

7. Grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z systemu słuchawkowego 

dostępnego po zakupie biletu wstępu. System ten ogranicza niekorzystny wpływ hałasu, 

pogłosu odległości dzielącej mówiącego i słuchacza, czy obecności innych osób w tej 

samej przestrzeni. Przewodnik otrzymuje mikrofon z nadajnikiem, a każdy 

ze zwiedzających – słuchawki.  

8. Przewodnik i organizator wycieczki ma obowiązek przygotowania uczestników 

do zwiedzania poprzez zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek i rękawiczek.  

9. Grupa zorganizowana zobowiązana jest do wyznaczenie koordynatora zdrowotnego 

grupy, odpowiedzialnego za przestrzeganie i egzekwowanie wytycznych dotyczących 

bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących w ECS. Koordynator zdrowotny grupy 

sporządza listę osób uczestniczących w zwiedzaniu grupowym wraz z oświadczeniami 

o ich stanie zdrowia (plik do pobrania dostępny również na stronie internetowej 

ecs.gda.pl/grupyzorganizowane) i przekazuje ją pracownikowi kas przy odbiorze biletów 

na wystawę stałą ECS. Koordynator zdrowotny towarzyszy grupie zorganizowanej 

podczas całego czasu zwiedzania wystawy stałej ECS.  

10. Grupa zorganizowana zwiedza wystawę stałą ECS wyłącznie zgodnie z wyznaczoną trasą. 

Dwa miejsca postoju dla grupy zorganizowanej zlokalizowane są na I i II kondygnacji w sali 

B i F wystawy stałej.  
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