
REGULAMIN ZWIEDZANIA GALERII JERZEGO DUDY-GRACZA
W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY

1. Galeria dzieł Jerzego Dudy-Gracza otwarta jest dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach  
11.00-19.00 oraz w niedzielę w godzinach 12.00-19.00 z wyłączeniem świąt.

2. Wstęp do Galerii odbywa się na podstawie biletu wykupionego w kasie NCK lub biletomacie. Informacje 
dotyczące godzin otwarcia kasy umieszczone są na stronie internetowej www.nck.krakow.pl.

3. Ceny biletów:
 a)  bilet normalny – 10 zł
 b)  bilet ulgowy (renciści, emeryci, uczniowie, studenci), grupowy – 8 zł 
 c)   bilet grupowy z przewodnikiem – 12 zł
4. Obsługa Galerii jest uprawniona do żądania przedstawienia dokumentu uprawniającego do wykupienia 

biletu ulgowego.
5. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy to 30 min, dla grup z przewodnikiem – około 40 min.
6. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do:
 a)  zamknięcia Galerii z powodu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu eksponowanej kolekcji oraz 

w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich przy dziełach.
 b)  prawo zmiany terminów zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części Galerii, co nie 

stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za bilet.
7. Galerię można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych (maksymalnie 60 osób).
8. W przypadku grup zorganizowanych (szkolnych), Galerię można zwiedzać wyłącznie z opiekunem po 

wcześniejszej rezerwacji, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl; tel. 12 644 02 66 wew. 55.
9. Liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu Galerii jest ograniczona do 60 osób.
10. Nowohuckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zbyt krótki czas przewidziany na zwiedzenie 

wystawy przed godziną zamknięcia.
11. Przed wejściem do Galerii wymaga się pozostawienia odzieży wierzchniej, plecaków, bagaży w szatni. 

Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Galerii. 
12. Podczas zwiedzania należy zachować ciszę, zakazuje się prowadzenia rozmów telefonicznych.
13. Na wystawie dopuszcza się możliwość fotografowania bez użycia flesza.
14. Zabrania się dotykania dzieł.
15. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń pracowników Nowohuckiego 

Centrum Kultury.
16. Na teren Galerii nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów, palić tytoniu.
17. Zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi, długich parasoli, plecaków i dużego bagażu, broni i materiałów 

oraz narzędzi uznanych za potencjalnie niebezpieczne.
18. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
19. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić 

bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy 
zachowania w miejscach publicznych.

20. Teren Nowohuckiego Centrum Kultury jest monitorowany.
21. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej 

oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
22. Za zniszczenie lub zagubienie bloczka z szatni pobierana jest od zwiedzających opłata w wysokości 20 zł 

za każdy z bloczków, płatna bezpośrednio w Kasie NCK.
23. Wykupienie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.


