
Wrocław, 4.05.2021 r.

ZASADY ZWIEDZANIA

W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania z publicznością oraz zwiedzanie wystaw będzie odbywało się

według następujących zasad obowiązujących od 4.05.2021 r.:

1. OP ENHEIM czynny jest dla zwiedzających w godzinach podanych na stronie www.openheim.org.

W weekendy oraz dni świąteczne biuro, jak i wystawa będą nieczynne dla zwiedzających.

2. Liczba osób odwiedzających OP ENHEIM jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego.

3. Zaleca się utrzymanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między zwiedzającymi, przy czym na wystawie może

przebywać jednorazowo 9 osób i obsługa widowni (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących

oraz opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osób niemogących się samodzielnie poruszać i ich

opiekunów).

4. Wejście do OP ENHEIM możliwe jest tylko w maseczce zakrywającej nos i usta.

5. Po wejściu do OP ENHEIM należy zdezynfekować ręce. Na miejscu dostępny będzie dozownik z płynem

dezynfekcyjnym.

6. Zwiedzanie grupowe jest dopuszczalne tylko w terminach i na zasadach uprzednio uzgodnionych z zespołem OP

ENHEIM (z zachowaniem stosownej odległości i  ilości osób jednocześnie mogących przebywać w przestrzeni

galerii). Zwiedzanie grupowe można umówić mailowo: visit@openheim.org.

7. Korzystanie z windy osobowej możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby

niepełnosprawne, osoby starsze).

For information in English, please see the next page.
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VISITING RULES

Due to the epidemiological situation, public meetings and exhibition visits will take place according to the

following rules, in effect since 04/05/2020:

1. OP ENHEIM is open to the public during the hours stated on the website www.openheim.org.. On weekends and

public holidays, both the office and the exhibition will be closed to visitors.

2. The number of visitors in OP ENHEIM is limited according to the recommendations of the sanitary inspectorate.

3. It is recommended to maintain a distance of at least 1,5 meters between the visitors, with 9 people at a time plus

the audience service (not applicable to families with children and carers of people with special needs, people

living together and carers of people with a disability certificate, people with a disability certificate, people with a

certificate of need for special education, people who are unable to move independently and their carers).

4. Entry to OP ENHEIM is possible only in a mask covering the nose and mouth.

5. After entering OP ENHEIM, hands should be disinfected. A hand sanitizer will be available on site.

6. Group visits are allowed only on dates and according to the rules previously agreed with the OP ENHEIM team

(keeping the appropriate distance and number of people at the same time able to stay in the gallery space).

Group visit can be booked at visit@openheim.org.

7. The use of a lift is possible only in justified cases (for parents with a stroller, people with special needs and/or on

a wheelchair, elderly people).
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