
EXHIBITION VISITING 

RULES 

 

 

Chapter I GENERAL REGULATIONS 

 

Article 1 

 

Persons visiting the Exhibition must 

comply with these Rules and all 

instructions issued by Exhibition 

organisers and security staff. 

 

Article 2 

 

1. Minors under the age of 13 years may 

be present on the Exhibition grounds, 

but only if accompanied by an adult, 

who shall be fully liable for all actions 

of the minor. 

2. Exhibition organisers and security 

staff may refuse entry to the 

Exhibition to minors under the age of 

13, who are not accompanied by an 

adult. 

3. The exhibition is open to visitors from 

10:00 to 22:00. 

 

 

Chapter II CODE OF BEHAVIOUR 

 

Article 1 

REGULAMIN 

ZWIEDZANIA 

WYSTAWY 

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Punkt 1 

 

Osoby odwiedzające Wystawę powinny 

przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz stosować się do 

wszelkich instrukcji wydawanych przez 

organizatorów Wystawy i pracowników 

ochrony. 

Punkt 2 

 

1. Osoby poniżej 13 roku życia mogą 

przebywać na terenie Wystawy tylko 

w towarzystwie osoby dorosłej, która 

ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszystkie działania nieletniego. 

2. Organizatorzy Wystawy i pracownicy 

ochrony mają prawo odmówić 

wstępu na Wystawę osobom poniżej 

13 roku życia, jeśli nie towarzyszy im 

osoba dorosła. 

3. Wystawa jest czynna dla 

zwiedzających w godzinach 10:00 – 

22:00. 

 

Rozdział II. ZASADY ZACHOWANIA 

 

Punkt 1 



 

It is prohibited to bring any objects to the 

Exhibition that may pose a risk to the life 

or health of persons or property. 

Exhibition organisers and security staff 

reserve the right to check the size and 

contents of each brought in object. 

 

 

Article 2 

 

1. The following persons will not be 

allowed to enter the Exhibition 

grounds: 

a) those showing aggressive or 

provocative behaviour or persons 

who in some other way pose a risk 

to the safety of collections, make 

viewing difficult for other visitors or 

are in breach of commonly accepted 

standards of behaviour in public 

areas; 

b) those not complying with these 

Rules. 

 

2. Visitors are not permitted to smoke 

tobacco products or electronic 

cigarettes anywhere on Exhibition 

grounds. 

3. Visitors are not permitted to consume 

alcohol or any other psychoactive 

substances anywhere on Exhibition 

grounds. 

4. Visitors are not permitted to bring 

any hazardous materials to Exhibition 

grounds, primarily firearms and 

explosives, as well as other hazardous 

and sharp objects. 

 

Zabrania się wnoszenia na Wystawę 

przedmiotów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

całości mienia. Organizatorzy Wystawy  

i pracownicy ochrony zastrzegają sobie 

prawo do sprawdzania wielkości  

i zawartości każdego wniesionego 

bagażu. 

 

Punkt 2 

 

1. Następujące osoby nie zostaną 

wpuszczone na teren Wystawy: 

 

a) zachowujące się agresywnie lub 

prowokacyjnie, zagrażające 

bezpieczeństwu zbiorów, 

utrudniające zwiedzanie pozostałym 

osobom bądź naruszające 

powszechnie przyjęte standardy 

zachowania w miejscach publicznych;  

b) nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

2. Odwiedzającym nie wolno palić 

tytoniu ani papierosów 

elektronicznych w żadnym miejscu na 

terenie Wystawy. 

3. Odwiedzającym nie wolno spożywać 

alkoholu ani innych substancji 

psychoaktywnych w żadnym miejscu 

na terenie Wystawy. 

4. Odwiedzającym nie wolno wnosić na 

teren Wystawy żadnych materiałów 

zagrażających życiu lub zdrowiu, w 

tym przede wszystkim broni palnej i 

materiałów wybuchowych, a także 



5. Visitors should avoid excessive 

crowding in a single place and not 

push their way through a crowd, run, 

or exhibit loud behaviour or any 

actions that could raise concern 

among other visitors or create a sense 

of threat. 

 

 

 

Article 3 

 

1. It is absolutely prohibited at 

Exhibition grounds to damage the 

surface of a display or remove jigsaw 

puzzle pieces. 

2. Visitors are not permitted to ride 

bicycles or rollerblades, skateboards 

and similar equipment. Wheelchairs, 

prams and pushchairs for children are 

allowed if used as intended. 

3. Should an irregular or undesirable 

event take place, a visitor should 

notify Exhibition security staff and 

follow their instructions. 

 

 

4. In the event of a direct threat to the 

health or life of Exhibition visitors, its 

organisers reserve the right to 

suspend viewing. 

 

5. Should a message be announced of 

an evacuation or rescue action, all 

persons present at Exhibition grounds 

must leave immediately by using the 

nearest evacuation exit and follow 

instructions issued by Exhibition 

innych niebezpiecznych czy ostrych 

przedmiotów. 

5. Odwiedzający powinni unikać 

nadmiernego gromadzenia się w 

jednym miejscu, a także przepychania 

przez tłum, biegania, głośnego 

reagowania lub podejmowania 

działań mogących budzić niepokój 

wśród innych odwiedzających lub 

stwarzać poczucie zagrożenia. 

 

 

Punkt 3 

 

1. Na terenie Wystawy absolutnie 

zabronione jest niszczenie 

powierzchni ekspozycyjnych lub 

usuwanie puzzli. 

2. Odwiedzającym nie wolno jeździć na 

rowerach ani używać rolek, 

deskorolek i podobnych urządzeń. Z 

wózka inwalidzkiego oraz wózka 

dziecięcego można korzystać 

zgodnie z przeznaczeniem. 

3. W razie wystąpienia nietypowego 

lub niepożądanego zdarzenia 

odwiedzający powinien powiadomić 

pracowników ochrony Wystawy i 

postępować zgodnie z ich 

instrukcjami. 

4. W wypadku bezpośredniego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia 

odwiedzających Wystawę 

organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zawieszenia zwiedzania. 

5. W razie ogłoszenia komunikatu 

dotyczącego akcji ewakuacyjnej lub 

ratowniczej wszystkie osoby obecne 

na terenie Wystawy muszą 



organisers or security staff. 

 

 

 

Chapter III 

Provisions on visitor health and safety 

 

Article 1 

 

1. Hands should be disinfected and 

disposable gloves put on before 

entering the exhibition. 

 

 

 

Article 2 

 

1. The ability to conduct a group tour 

is suspended during a state of 

epidemiological emergency or 

epidemic. 

2. The exhibition area can be 

occupied by a maximum of 10 

people. 

3. A minimum distance of 2 meters 

between visitors should be 

maintained while visiting the 

Exhibition.  

 

 

Chapter IV CLOSING PROVISIONS 

 

 

natychmiast go opuścić najbliższym 

wyjściem ewakuacyjnym i 

postępować zgodnie z instrukcjami 

wydanymi przez organizatorów 

Wystawy lub pracowników ochrony. 

 

 

Rozdział III. 

Przepisy dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa odwiedzających 

 

Punkt 1 

 

1. Przed wejściem na wystawę 

należy zdezynfekować dłonie 

oraz założyć jednorazowe 

rękawiczki. 

 

 

Punkt 2 

 

1. Podczas obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemiologicznego 

oraz stanu epidemii możliwość 

zwiedzania grupowego zostaje 

zawieszona. 

2. Na terenie wystawy może 

przebywać w danej chwili 

maksymalnie 10 osób. 

3. Podczas zwiedzania należy 

zachować między zwiedzającymi 

co najmniej 2-metrowy odstęp. 

 

 

Rozdział IV. POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE 

 



1. Persons disrupting peace and order 

or failing to comply with these Rules 

may be asked to leave the Exhibition. 

2. Exhibition organisers shall not be held 

liable for third party infringements of 

visitor privacy, including damage 

caused by recording or use of image. 

3. Exhibition organisers shall not be held 

liable for property or personal 

damage arising from failure to obey 

these Rules. 

 

1. Osoby, które zakłócają spokój i 

porządek lub nie przestrzegają 

Regulaminu, mogą zostać 

poproszone o opuszczenie Wystawy. 

2. Organizatorzy Wystawy nie ponoszą 

odpowiedzialności za naruszenia 

przez osoby trzecie prawa do 

ochrony danych osobowych, w tym 

za szkody powstałe w wyniku 

nagrania i wykorzystania wizerunku. 

3. Organizatorzy Wystawy nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody 

majątkowe i osobowe powstałe w 

wyniku nieprzestrzegania przez 

odwiedzających przepisów 

niniejszego Regulaminu. 

 

 


