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SALE EDUKACYJNE

1. WEJŚCIE

2. INFORMACJA

poproś o pomoc osobę z Zespołu Obsługi Klienta,
zapytaj o zeszyty „krok po kroku”

w kasie biletowej możesz kupić lub odebrać bilety

możesz skorzystać z pętli indukcyjnej
(w kasie i punkcie informacji)
w szatni możesz zostawić swoje rzeczy,
szatnia jest samoobsługowa

możesz wypożyczyć nosidełko dla małych dzieci

możesz wypożyczyć wózek rehabilitacyjny

jeśli chcesz zwiedzić ekspozycję
otrzymasz audioprzewodnik

w całym budynku są miejsca odpoczynku

Żeby wejść na ekspozycje, zeskanuj bilet i przejdź przez bramki.

Przy głównym wejściu nie ma schodów ani progów.
Drzwi otwierają się automatycznie na zewnątrz.

na ekspozycję możesz wjechać windą; otwiera ją pracownik(czka) ZOKu

możesz skorzystać z tyflografik

3. BILETY I SZATNIA

4. BRAMKINAEKSPOZYCJĘ

poprzez wideopołączenie możemy porozumieć się
w Polskim Języku Migowym

OD UL. GDAŃSKIEJ / ŚRÓDKA

SZKLANEDRZWI

ODUL. GDAŃSKIEJ / ŚRÓDKA

WEJŚCIENAOSTRÓWTUMSKI



1.SALAGRÓD

SCHODY
POZIOM

2

2.SALAWODA

1

PRZEJŚCIEZSALI 1
DOSALI2

WYJ
ŚCIE

ZSA
LI 2

POZIOM 1

STA
RT

winda

Na następne piętro możesz wejść po schodach
lub wjechać windą.

do kolejnej sali na ekspozycji
prowadzą szklane kładki

filmy tłumaczone na Polski Język Migowy

lekkie krzesła, z których możesz
skorzystać w czasie wizyty

sale, w których dobrze bawią się
zwłaszcza dzieci

miejsca odpoczynku

dużo ekranów i monitorów

tyflografiki

Ekspozycja jest multimedialna i interaktywna.
Są tu monitory, makiety i ekrany dotykowe

oraz nośniki, w których można regulować wysokość.



winda

do kolejnej sali na ekspozycji
prowadzą szklane kładki

filmy tłumaczone na polski język migowy

lekkie krzesła, z których możesz
skorzystać w czasie wizyty

sale, w których dobrze bawią się
zwłaszcza dzieci

miejsca odpoczynku

dużo ekranów i monitorów

tyflografiki
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Możesz zejść schodami lub zjechać windą.
Znajdziesz się w holu głównym na poziomie 0.

Na taras widokowy możesz wejść tylko
schodami, nie ma tutaj windy. Aktualny widok
z tarasu wyświetla się na monotorze przed schodami.
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Ekspozycja jest multimedialna i interaktywna.
Są tu monitory, makiety i ekrany dotykowe

oraz nośniki, wktórych można regulować wysokość.
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W punkcie informacji możesz
wypożyczyć audioprzewodnik
po Ostrowie Tumskim.
Oprowadzi Cię również
po wnętrzu katedry.

Możesz także skorzystać
z audioprzewodnika
dla rodzin wraz z torbą
odkrywcy, w której są
m.in. zeszyt zadań, kompas
i lornetka.

Przy głównym wejściu nie ma schodów
ani progów. Drzwi rozsuwają się automatycznie.
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Są tutaj wystawy czasowe, które zmieniają się kilka razy w roku.
Wstęp na wystawy jest bezpłatny i niebiletowany.
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możesz skorzystać
z pętli indukcyjnej
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-1 GALERIA ŚLUZA / POZIOM -1
Na poziom - 1 możesz zejść tylko schodami, nie ma tutaj windy.
W zejściu pomogą pracownicy(czki) Zespołu Obsługi Klienta.
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