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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PCD nr 2 / 2021   

 

Poznań, dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA BRAMY POZNANIA 

od 1 lutego 2021 do odwołania 

W związku z wprowadzeniem działań prewencyjnych w walce z pandemią COVID-19 Poznańskie 

Centrum Dziedzictwa jako Operator Bramy Poznania (zwanej dalej Obiektem) wprowadza następujące 

postanowienia uściślające obowiązujące Regulaminy Bramy Poznania: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia swobody poruszania się na terenie Obiektu 

jak również zastrzega sobie prawo do wyłączenie niektórych przestrzeni i nośników 

z użytkowania (kierując się m.in. względami sanitarnymi), co nie stanowi podstawy do zwrotu 

całości lub części opłaty za bilet.   

2. Wstęp dla Zwiedzających możliwy jest  do budynku głównego oraz budynku Śluzy Katedralnej 

oraz znajdujących się przy nich terenów zielonych. 

3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ruchu jednostronnego. W takim przypadku 

wejście do budynku głównego możliwe jest wyłącznie od strony ul. Gdańskiej. Wyjście po 

zwiedzaniu ekspozycji głównej możliwe jest jedynie przez budynek Śluzy Katedralnej1. 

4. W budynku głównym znajduje się ekspozycja główna o charakterze multimedialnym, którą 

można zwiedzać indywidualnie z użyciem audioprzewodników. Ekspozycja główna została 

tymczasowo przystosowana do zwiedzania bezdotykowego. 

W zabytkowym budynku Śluzy Katedralnej prezentowana jest wystawa czasowa. Wystawa 

będzie mieć charakter bezdotykowy, wstęp wolny. 

5. Brama Poznania jest czynna w dniach i godzinach podanych do wiadomości Zwiedzających 

poprzez opublikowanie na stronie www.bramapoznania.pl oraz wywieszenie w przestrzeni 

obiektu.  

6. Zaleca się, aby do budynku wchodziły osoby, których zamiarem jest zwiedzenie którejś 

z wystaw lub sklepiku z pamiątkami. 

7. Wstęp na ekspozycję główną jest płatny i biletowany. Zaleca się rezerwację terminu zwiedzania 

i zakup biletów online przez stronę internetową www.bilety.bramapoznania.pl. Bilety można 

kupić także w kasie w budynku głównym. Preferowana jest płatność kartą. 

8. Możliwość zakupu biletów przez grupy zorganizowane zostaje zawieszona do odwołania. 

9. Aktualny cennik biletów publikowany jest na stronie www.bramapoznania.pl oraz dostępny jest 

w Punktach Informacji oraz w Kasach.  

10. Maksymalna liczba Zwiedzających mogących przebywać w obiekcie to 68 osób, z czego na 

ekspozycji głównej jednorazowo może przebywać 21 osób, 10 osób w budynku Śluzy 

Katedralnej oraz 37 osób w przestrzeni ogólnodostępnej. 

 
1 W przypadku wprowadzenia ruchu jednostronnego dopuszczone jest wejście do budynku Śluzy Katedralnej (ul. 

Dziekańska) tylko w celu zwiedzenia znajdującej się tam wystawy czasowej. Z przyczyn organizacyjnych, 

związanych z kontrolowaniem liczby osób przebywających w obiekcie, przejście kładką w stronę budynku głównego 

może zostać wstrzymane. 

 

http://www.bramapoznania.pl/
http://www.bramapoznania.pl/
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11. Pracownicy obsługi i służb porządkowych Obiektu mają prawo odmówić wstępu kolejnym 

osobom. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanym w pkt. 10 limicie, zostaną 

wpuszczeni do Obiektu dopiero wówczas, gdy zmniejszy się liczba osób przebywających 

wewnątrz. 

12. Liczba wejść na ekspozycje danego dnia jest ograniczona. Wejścia odbywają się 

w wyznaczonych interwałach czasowych publikowanych na www.bramapoznania.pl. Obsługa 

Obiektu ma prawo opóźnić wejście Zwiedzającego na ekspozycję, kierując się zasadami 

bezpieczeństwa.  

13. Zwiedzanie ekspozycji głównej odbywa się za pomocą audioprzewodnika. Każdy 

audioprzewodnik  użyty jest tylko raz przez jednego Zwiedzającego w ciągu dnia a następnie 

poddawany jest dezynfekcji celem zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych ich 

użytkowania.  

14. Możliwe jest skorzystanie ze ścieżki indywidulanej zalecanej dla osób w wieku 15+ oraz ze 

ścieżki rodzinnej.  

15. Możliwe jest skorzystanie z oferty audiowycieczki na Ostrów Tumski. Bilety zakupiony na 

ekspozycję główną upoważnia do skorzystania z oferty audiowycieczki po Ostrowie Tumskim 

w ciągu 10 dni od daty zwiedzania ekspozycji głównej tylko w weekendy. Szczegóły oferty 

reguluje Regulamin audiowycieczki indywidulanej oraz audiowycieczki dla rodzin po Ostrowie 

Tumskim oraz punkt II niniejszego Regulaminu.  

16. W Obiekcie wyznaczone jest miejsce na szatnię samoobsługową. Zasady korzystania z szatni 

określa odrębny Regulamin korzystania z szafek depozytowych w Bramie Poznania ICHOT. 

17. Dzieci poniżej 16. roku życia mogą zwiedzać Obiekt tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która 

bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas zwiedzania, ich prawidłowe 

zachowanie na terenie Bramy Poznania oraz wszelkie wyrządzone szkody.  

18. Przebywanie na terenie Obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

pozostałych regulaminów Bramy Poznania. Regulaminy opublikowane są na stronie 

internetowej www.bramapoznania.pl oraz dostępne są w punkcie Informacji w Budynku 

Głównym oraz w Śluzie Katedralnej.                

 

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUDIOWYCIECZKI NA OSTRÓW TUMSKI  

1. Każdy Zwiedzający chcący skorzystać z usługi audiowycieczki zobligowany jest do 

przestrzegania aktualnych wytycznych epidemiologicznych wydanych przez Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Zasady obowiązują zarówno w budynku 

Bramy Poznania, jak i na terenie Ostrowa Tumskiego czy w Katedrze.  

2. Z usługi mogą skorzystać zwiedzający, który zakupili bilet normalny, ulgowy i rodzinny w tym 

bilety Wspólne na Ostrów Tumski w ciągu 10 dni od daty wejścia na ekspozycję główną Bramy 

Poznania tylko w weekendy. Dodatkowo w kasach można zakupić bilet uprawniający tylko do 

skorzystania z oferty audiowycieczki na Ostrów Tumski. Ceny określa cennik dostępny na 

stronie internetowej Bramy Poznania oraz w kasach i punktach informacji w budynku.  

3. Z audiowycieczki na Ostrów Tumski można skorzystać w godzinach otwarcia obiektu, jednak 

wypożyczony przez Operatora sprzęt (zestaw: audioprzewodnik na smyczy, słuchawki) należy 

zdać najpóźniej do 60 minut przed jego zamknięciem.  

4. Do wyboru są dwie ścieżki zwiedzania: indywidualna dostępna w języku polskim, angielskim, 

niemieckim, francuskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i hiszpańskim oraz ścieżka rodzinna 

dostępna w języku polskim. 

5. W przypadku ścieżki rodzinnej wydawane są (oprócz zestawu audioprzewodnika) zeszyt 

z zadaniami oraz kompas, lornetka i długopis. Powyższe przedmioty oprócz zeszytu muszą 

dostać zwrócone razem z audioprzewodnikiem i słuchawkami. Wyżej wymienione przedmioty 

będą dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.   Wydawany jest jeden zestaw na całą 

rodzinę, z wyjątkiem zeszytu z zadaniami, który otrzyma każde dziecko. Zachęcamy również 

do zakupienia własnego zestawu w naszym Zakątku z pamiątkami.  

http://www.bramapoznania.pl/
http://www.bramapoznania.pl/
http://www.bramapoznania.pl/
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6. Ze względu na sytuację epidemiczną audiowycieczka jest limitowana. Operator zastrzega sobie 

prawo do odmówienia skorzystania oferty przez zwiedzających w sytuacji osiągnięcia limitów. 

Limitowane są również zestawy wydawane do ścieżki rodzinnej. 

7. Każdy Zwiedzający chcący skorzystać z oferty musi uprzednio zdezynfekować ręce. Płyn do 

dezynfekcji zapewnia Operator.  

8. Zestaw do audiowycieczki wydawany jest w Śluzie Katedralnej. Aby z niej skorzystać należy 

okazać ważny bilet oraz wypisać oświadczenie - Dane użytkownika wypożyczającego 

audioprzewodnik na Audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim zgodnie z Regulaminem 

Audiowycieczki indywidualnej i rodzinnej na Ostrów Tumski. Jednocześnie przy ladzie może 

znajdować się 1 osoba w odstępie 1 metra od lady (bezpieczną odległość wyznaczać będzie 

taśma na podłodze). Punkty te odgrodzone są ścianą z pleksi. Pracownik/czka na danym 

stanowisku wyposażony/a jest w przyłbicę (lub opcjonalnie w maseczkę) oraz rękawiczki.  

Oczekując w kolejce do kasy oraz punktu informacji należy zachować odległość 1.5 metra 

między osobami. 

9. Po zakończeniu audiowycieczki zwiedzający zdaje sprzęt w Śluzie Katedralnej, odkładając 

zestaw w wyznaczone do tego miejsce. Przy zdawaniu zestawów należy słuchać poleceń 

pracownika/czki. Po oddaniu sprzętów pracownik/czka niszczy przy zwiedzającym w niszczarce 

oświadczenie, o którym mowa w punkcie II. 9. Nie ma możliwości zwrotu oświadczenia z uwagi 

na działa prewencyjne COVID 19.  

 

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZASAD SANITARNYCH 

1. Każdy Zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie (w dniu wizyty) 

obowiązujących wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat 

Sanitarny. 

2. Po wejściu do Obiektu należy zakryć usta i nos. Osoby, które chcą wejść do Obiektu, zwiedzić 

wystawę czasową i/lub ekspozycję główną powinny przyjść do Bramy Poznania w swojej 

maseczce. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające 

zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, 

zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym 

lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 

Powyższe zasady obowiązują również w przypadku gdy Zwiedzający podczas korzystania 

z audiowycieczki po Ostrowie Tumskim wejdzie do obiektu kultury/obiektu kultu religijnego. 

3. Po wejściu do Obiektu należy zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się bezpośrednio 

przy drzwiach oraz należy założyć rękawiczki jednorazowe, jeżeli zamierza się zwiedzać 

ekspozycję główną. Zwiedzający powinni przyjść zaopatrzeni w swoje rękawiczki jednorazowe, 

w przypadku ich braku zapewnia je Operator. 

4. Należy zachować bezpieczny odstęp między Zwiedzającymi oraz pracownikami/czkami obsługi 

Obiektu (minimum 1.5 metra). Również oczekując w kolejce do kasy oraz punktu informacji 

należy zachować odległość 1.5 metra między osobami. 

5. Jednocześnie przy Punkcie Informacji/Kasie może znajdować się 1 osoba w odstępie 1 metra 

od lady (bezpieczną odległość wyznacza taśma na podłodze). Materiały promocyjne, ulotki 

będą wydawane przez pracownika/czkę na wyraźne życzenie Klienta. 

6. W celu skorzystania z audioprzewodnika oprowadzającego po ekspozycji głównej i/lub po 

Ostrowie Tumskim i Katedrze zalecamy korzystanie z własnych słuchawek lub kupno 

słuchawek jednorazowych dostępnych w Obiekcie.  

Operator Obiektu udostępnia także bezpłatnie słuchawki wielorazowe poddawane dezynfekcji 

celem zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych ich użytkowania.  

7. Zestawy wydawane do ścieżki rodzinnej, tj. zeszyt z zadaniami oraz kompas, lornetkę i długopis 

przechowywane są w pomieszczeniu z ograniczonym dostępem. Zeszyty pobierane są po 

przejściu kwarantanny w ilości wynikającej z zapotrzebowania i bezzwrotnie wydawane 

zwiedzającym. Kompas, lornetka i długopis udostępniane są zwiedzającym na czas wycieczki, 

po ich użyciu przechodzą proces dezynfekcji. 
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8. Zaleca się niedotykanie wyposażenia i powierzchni w czasie zwiedzania. 

9. Należy ograniczyć korzystanie z windy na ekspozycję główną do sytuacji, które faktycznie tego 

wymagają (osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze). Na windzie zostanie umieszczona 

informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać. 

10. Każdy Zwiedzający po skorzystaniu z toalety jest zobligowany do mycia rąk zgodnie z instrukcją 

wywieszoną w toalecie. 

11. W widocznym miejscu udostępniona będzie lista ważnych numerów telefonów. W przypadku 

złego samopoczucia Zwiedzający zobligowany jest do powiadomienia odpowiednich służb. 

12. Miejsce do utylizacji rękawiczek i maseczek jednorazowych znajduje się przy wyjściu z budynku 

i jest oznakowane. 

13. Osoby, które nie będą przestrzegały postanowień regulaminu oraz nie stosujące się do zaleceń 

obsługi i służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu Obiektu. Pracownicy/czki obsługi 

lub służb porządkowych mogą odmówić wstępu osobom z objawami infekcji i/lub, które nie 

stosują się do zaleceń sanitarnych i mogą stanowić zagrożenie. 

14. Na terenie Obiektu umieszczono instrukcje sanitarne dotyczące m.in. skutecznego mycia 

i dezynfekcji rąk, noszenia maseczki i rękawiczek, zachowywania bezpiecznego dystansu. 

Zwiedzający proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi. 

15. Na terenie zielonym przed budynkiem Śluzy Katedralnej  oraz w Amfiteatrze obowiązują ogólne 

wytyczne wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji z pkt I-III następuje zgodnie z obowiązującymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora 

Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. 

2. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt I-III  nie zwalnia z obowiązku 

przestrzegania  pozostałych regulaminów obowiązujących w Bramie Poznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


