Załącznik do Zarządzenia nr 47/2021
Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie
z dnia 28 października 2021r.

Tymczasowe wytyczne dotyczące zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie
obowiązujące od dnia 28 października 2021 roku
1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00
– 15:00. Ostatnie wejście na teren Muzeum do godziny 14:30.
2. Dla zwiedzających dostępny jest teren Muzeum oraz ekspozycje, stałe i czasowe.
O dostępności ekspozycji każdorazowo informacji udziela Biuro Obsługi
Zwiedzających.
3. W Biurze Obsługi Zwiedzających mogą przebywać maksymalnie dwie osoby
z wyłączeniem obsługi.
4. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach: Biuro Obsługi
Zwiedzających, ekspozycje muzealne, kino muzealne, toalety.
5. Kino muzealne prezentuje filmy dokumentalne przez siedem dni w tygodniuw seansach
wyświetlanych o stałych godzinach: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00.
6. Z przyczyn technicznych godziny seansów mogą ulec zmianie. O zmianach
każdorazowo informacje będzie posiadało Biuro Obsługi Zwiedzających oraz
opublikowane zostaną na stronie www.stutthof.org w zakładce zwiedzanie.
7. Płatność za bilet wstępu do kina muzealnego regulowana jest w Biurze Obsługi
Zwiedzających.
8. W kinie muzealnym jednorazowo może przebywać 45 osób.
9. Zwiedzających Muzeum obowiązuje rygor sanitarny, zgodnie z przestrzeganym
w miejscach publicznych:
- zasłanianie nosa i ust w pomieszczeniach
- zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego
- odkażanie rąk przed wejściem na teren Muzeum, do Biura Obsługi Zwiedzających
oraz do kina muzealnego.
10. Ochrona Muzeum lub pracownik Biura Obsługi Zwiedzających może czasowo
wstrzymać wejścia na teren Muzeum i na ekspozycje muzealne w przypadku,
gdy zagęszczenie osób uniemożliwi zachowanie bezpiecznej odległości między
zwiedzającymi.
11. Możliwe jest skorzystanie z płatnej usługi przewodnickiej w grupach do 30 osób –
informacja i rezerwacja dostępna jest w Biurze Obsługi Zwiedzających.
12. Na terenie Muzeum dostępna jest dla Zwiedzających toaleta.
13. Na terenie Muzeum nie można zostawiać śmieci. Kosz do ich segregacji znajduje się
przy wejściu.
14. Parking muzealny jest płatny.
15. Tymczasowe wytyczne dotyczące zwiedzania, określone w powyższych punktach,
obowiązują do odwołania niezależnie od obowiązującego Regulaminu Zwiedzania
Muzeum Stutthof w Sztutowie, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2017
z dnia 24 listopada 2017 r.

