
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCY W BIAŁOSTOCKIM TEATRZE LALEK 

W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Zwiedzanie ekspozycji w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku odbywa się od wtorku do 

piątku przez dwie godziny w ciągu dnia. W pozostałe dni tygodnia Teatr jest zamknięty dla 

Zwiedzających. 

2. Po każdej godzinie zwiedzania odbywa się godzinna przerwa techniczna dla przeprowadzenia 

dezynfekcji powierzchni i ozonowania przestrzeni. 

3. Wstęp do Galerii BTL (foyer Teatru)  jest bezpłatny. W przypadku Piwnicy Lalek obowiązuje zakup 

biletu.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia ekspozycji BTL i cen biletów są dostępne w 

kasie biletowej oraz na stronie internetowej BTL. 

5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. 

6. Zwiedzanie ekspozycji BTL jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Zasady zwiedzania 

1. Przed wejściem do przestrzeni ekspozycyjnej Zwiedzający zobowiązany jest: 

a) poddać się badaniu temperatury ciała – brak zgody na pomiar temperatury bądź stwierdzenie 

temperatury równej lub wyższej niż 38 °C skutkuje odmową wstępu, 

b) złożyć pisemne oświadczenie, że według swej najlepszej wiedzy Zwiedzający nie jest osobą 

zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – 

niezłożenie oświadczenia skutkuje odmową wstępu; 

c) zdezynfekować ręce lub rękawiczki płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu 

do budynku. 

2. Ekspozycje w Białostockim Teatrze Lalek są dostępne tylko dla osób posiadających własne maski 

zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.964).  

3. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia BTL. 

4. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać przed wejściem do budynku – 

nie dotyczy rodzin.  

5. Na terenie BTL należy stosować się do uwag i poleceń pracowników BTL. 

6. Fotografowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych przez obsługę miejscach, przy czym nie może 

zakłócać ruchu i przeszkadzać innym Zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany 

jedynie do celów niekomercyjnych.  

7. Ruchem zwiedzających kieruje obsługa BTL. Na schodach prowadzących do Piwnicy Lalek 

obowiązuje ruch wahadłowy. 



8. W Galerii BTL (foyer Teatru) jednocześnie może przebywać maksymalnie 15 osób zwiedzających. 

9. W Piwnicy Lalek jednocześnie może przebywać maksymalnie 6 osób zwiedzających. 

10. Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą odstęp minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin). 

11. Zwiedzający powinni powstrzymać się od dotykania drzwi i klamek. 

12. W celu uniknięcia niedogodności wynikających z wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

zwiedzania ekspozycji w Białostockim Teatrze Lalek przed planowaną wizytą, prosimy o kontakt 

telefoniczny i dokonanie rezerwacji wstępu pod nr tel. 85 742 50 31 wew. 112, 115; lub 85 742 50 

33. 

13. We wszystkich przestrzeniach obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m między 

osobami niespokrewnionymi. 

14. Grupy rodzinne zobowiązane są do utrzymania 1,5 m dystansu od innych zwiedzających. 

§ 3 

Postanowienia porządkowe 

1. Obowiązuje szatnia samoobsługowa. 

2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, a także 

w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie BTL. 

3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

4. Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika); 

2)  palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia; 

3) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów; 

4) wnoszenia przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa 

osób przebywających w Teatrze; 

5) dotykania eksponatów; 

6) rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji; 

7) wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania. 

5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który 

zagraża bezpieczeństwu osób czy eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania innym Zwiedzającym, 

narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone 

o opuszczenie Teatru. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie obsługi Zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać 

w kasie biletowej BTL. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie BTL: https://www.btl.bialystok.pl 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 23 czerwca 2020 r.  

https://www.btl.bialystok.pl/

