
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwiedzanie i pobyt w budynku ECB będzie się odbywać z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, które obowiązują podczas pandemii z zaleceniami Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

REGULAMIN TYMCZASOWY 

1. W budynku Europejskiego Centrum Bajki może przebywać jednocześnie maksymalnie 175 osób.
 - sala teatralna 75 osób
 - wystawa Bajkowy Świat 12 osób w danej grupie
 - Mały Teatr 12 osób w danej grupie
 - Soria Moria 12 osób w danej grupie 
 - pozostałe pomieszczenia ECB przeznaczone dla turystów.

2. Na terenie zewnętrznym Europejskiego Centrum Bajki może przebywać 300 osób. 
3. Godziny otwarcia: wtorek - niedziela 9:00 – 19:00. 
4. Zwiedzający po wejściu do budynku Europejskiego Centrum Bajki ma obowiązek:

- noszenia maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk
- noszenia rękawiczek ochronnych.

5. Zapewniamy środek do dezynfekcji oraz rękawiczki ochronne - jednorazowe.
6. Należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy pracownikami Europejskiego Centrum Bajki oraz

turystami minimum 2 metry.
7. Dezynfekcja budynku prowadzona jest systematycznie.
8. Biblioteka i księgarnia dostępna jest na zasadach ogólnych zgodnych z wymogami GIS.
9. W holu i na wystawach obowiązuje ruch oznaczony oraz wskazany przez pracowników

 Europejskiego Centrum Bajki.
10.  Dostępne atrakcje: 

 - spektakle odgrywane są w Małym Teatrze dla maksymalnie 12 osobowej publiczności.
   Naprzemiennie „Mała Syrenka” i „Dziadek do orzechów” w godzinach od 10:20 do 17:40 
   w interwałach czasowych 40 minut. Czas trwania około 30 minut. 
 - seanse filmowe w sali kinowej ECB, maksymalnie dla 24 osobowej publiczności. Repertuar
   dostępny na stronie centrumbajki.pl oraz na profilu Facebook. Seanse w Kinie Szkatułka
   odbywają się w godzinach 15.00 i 17.00. Czas trwania seansu to maksymalnie 2 godziny. 
 - zwiedzanie wystawy Bajkowy Świat odbywa się w grupie liczącej maksymalnie 12 osób,
   zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy uczestnikami (wyłączając z tego obowiązku
   rodziny i bliskich). Częstotliwość wejść zorganizowana w interwałach czasowych 20 minut.
   Wejścia na wystawę w godzinach 9:00-17:00. 
- warsztaty edukacyjne obywają się na sali teatralnej dla grupy liczącej maksymalnie 30 osób.
   Czas trwania 60 min. 

11.   Ograniczeniu ulega czas zwiedzania wystawy Bajkowy Świat do 60 minut. 
12.   Z powodu powyższych zmian obowiązuje cennik: 

  - zwiedzanie wystawy Bajkowy Świat 
    bilet normalny 24 zł 
    bilet ulgowy 19 zł 
    bilet rodzinny 70 zł 
  - spektakle w Małym Teatrze 
    bilet normalny 12 zł 
   bilet ulgowy 10 zł 
   bilet rodzinny 35 zł  
 - Kraina Sorii Morii
 - bilet normalny 21 zł
 - bilet ulgowy 16zł
 - seanse filmowe 
 - bilet 2D 16 zł
 - bilet 3D 18 zł 
 


