
Załącznik nr 1 do Regulaminu Zwiedzania ODST CRICOTEKA  

Zalecenia dla zwiedzających obiekt Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie  

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, wprowadziliśmy następujące zasady 
zwiedzania Cricoteki zgodne z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz aktualnymi 
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: 

1. Na terenie Cricoteki nie może równocześnie przebywać więcej niż 20 gości – pra-
cownicy ochrony oraz obsługi widowni są zobowiązani do regulacji liczby zwiedza-
jących i mogą w związku z tym poprosić kolejne osoby o oczekiwanie przed budyn-
kiem na ich kolej. 

2. Zaleca się dezynfekcję dłoni przy wejściu do i wyjściu z budynku, używając środków 
do dezynfekcji udostępnionych przez Cricotekę  

3. Osoby przebywające w budynku muszą mieć zasłonięte usta i nos.  
4. Wejście na wystawę jest bezpłatne i nie wymaga okazania biletu. 
5. Jednocześnie w sali wystaw na poziomie +3 może przebywać 4 zwiedzających. Pro-

simy o dostosowanie się do poleceń personelu nadzorującego, który reguluje liczbę 
osób przebywających w sali.  

6. Oprowadzania z przewodnikiem organizowane są dla grup maksymalnie trzyosobo-
wych po zgłoszeniu minimum 2 dni przed planowana wizytą. Rezerwacji można do-
konać pod adresem email: rezerwacje@cricoteka.pl. 

7. Należy zachować minimalną odległość 2 metrów od innych osób i bezpieczny dy-
stans od innych zwiedzających podczas całej wizyty w budynku. Obowiązek zacho-
wania dystansu nie dotyczy  
a) rodziców z dziećmi do 12. roku życia, 
b) osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, 
c) osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orze-
czeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów. 

8. Z windy mogą korzystać jedynie osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, 
seniorzy i rodziny z dziećmi w wózku. Pozostałym zwiedzającym zaleca się korzy-
stanie z klatki schodowej. 

9. W wybranych przestrzeniach, w których trudne jest wyminięcie się z osobą idącą z 
naprzeciwka z zachowaniem bezpiecznej odległości, należy poruszać się zgodnie z 
instrukcjami. 

10. Na wystawie stałej możliwe jest przemieszczanie się wyłącznie po powierzchni po-
destu. 

11. Dotykowe ekrany oraz przenośne urządzenia z przewodnikami audio, audiodeskryp-
cją i w PJM nie są udostępniane zwiedzającym. Zachęcamy do korzystania z mate-
riałów udostępnionych na stronie www.cricoteka.pl na osobistych urządzeniach.  

12. Materiałów drukowanych – jak bezpłatne broszury i mapy oraz inne ulotki informa-
cyjne – które Cricoteka udostępnia zwiedzającym, nie należy po wykorzystaniu od-
kładać na stojaki. Można je zabrać ze sobą lub wrzucić do oznakowanych pojemni-
ków znajdujących się w dwóch lokalizacjach: przy wyjściu z wystawy (poziom +3) i 
drzwiach wyjściowych z budynku (poziom -1). 

13. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku udostępniamy tyflopomoce i broszurę w   
brajlu po wcześniejszym (min. 2 dni) zgłoszeniu mailem na adres dostepnosc@crico-
teka.pl. Zachęcamy do umówienia się z koordynatorkami dostępności (mailowo lub 
pod nr telefonu 506 164 487) na oprowadzanie z audiodeskrypcją z zachowaniem 
wszystkich środków ostrożności. 

14. W związku z brakiem dostępu do szatni i szafek torby, plecaki i nakrycia wierzchnie 
należy trzymać przed sobą w trakcie zwiedzania ekspozycji. 

15. Należy unikać w miarę możliwości dotykania powierzchni wspólnych jak poręcze, 
ściany, szyby i inne elementy konstrukcyjne. 

16. Zabrania się spożywania pokarmów i napojów w budynku Cricoteki poza terenem 
kawiarni. 
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17. Liczymy na odpowiedzialność naszych gości i odradzamy zarówno wizytę w mu-
zeum, jak i inne aktywności w przestrzeniach publicznych osobom z objawami in-
fekcji oraz podwyższoną temperaturą ciała oraz przyjmującym leki przeciwgorącz-
kowe (np. paracetamol, ibuprofen).


