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ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH   

W BUDYNKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI 

 

1. Przestrzenie wspólne w Europejskim Centrum Solidarności (dalej ECS) obejmują: 

a. ogród zimowy 

b. taras widokowy 

c. windy 

d. pomieszczenia sanitarne 

e. przestrzeń ciągów komunikacyjnych takich jak korytarze oraz klatki schodowe 

f. salę wystaw czasowych. 

2. Wszelkie powierzchnie oraz wyposażenie ECS dostępne dla osób przebywających w budynku 

ECS, jak również instalacje sanitarne i wentylacyjne w budynku ECS, są serwisowane 

i dezynfekowane przez ECS zgodnie z zaleceniami właściwych organów. 

3. Osobom przebywającym w budynku ECS zabrania się wszelkich zachowań naruszających 

bezpieczeństwo innych osób przebywających w przestrzeniach wspólnych ECS 

oraz bezpieczeństwo wyposażenia budynku ECS. W szczególności zabrania się: 

a. wprowadzania na teren ECS zwierząt, z  wyłączeniem psów przewodników i psów 

asystujących 

b. wnoszenia alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, 

korzystania z papierosów elektronicznych 

c. wnoszenia na teren ECS broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia 

i zdrowia przedmiotów 

d. wnoszenia i wprowadzania na teren ECS rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych 

podobnych urządzeń, oraz jeżdżenia na nich 

e. zdejmowania w trakcie zwiedzania elementów osłaniających usta i nos oraz rękawiczek 

jednorazowych 

f. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych. 

4. Zabrania się wstępu do budynku ECS osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, 

który zagraża bezpieczeństwu zbiorów i eksponatów, zakłóca porządek, narusza ogólnie 

przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym 

niniejszych zasad. 

5. ECS zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące do budynku ECS nie wnoszą 

przedmiotów, o których mowa w pkt 3. 

6.  ECS ma prawo utrwalania obrazów z przestrzeni publicznych w budynku ECS za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach promocyjnych i reklamowych i wykorzystania 

ich  w  mediach oraz serwisach społecznościowych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. 

Jeśli osoba przebywająca w budynku ECS nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

swojego lub nieletniego podopiecznego w związku z promocją ECS, w szczególności w sieci 

Internet, powinien zgłosić to pracownikom ECS przy kasie. 

7.   Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionego zakazu skutkować będzie upomnieniem, 

a w przypadku odmowy zastosowania się do poleceń pracowników ECS lub innych osób 

wyznaczonych przez ECS nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300,00 złotych 

oraz wyproszeniem z terenu ECS. 
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8. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywające w budynku ECS 

zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia pracownika ECS lub ochrony, którzy 

odprowadzą taką osobę do oddzielnego pomieszczenia zlokalizowanego na parterze 

budynku ECS, naprzeciwko pomieszczenia dyżurki ochrony, gdzie będzie oczekiwać do 

czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.  

9. Zasady korzystania z przestrzeni wspólnych ECS dostępne są na stronie internetowej ecs.gda.pl 

oraz do wglądu przy kasach. Wejście do budynku z zamiarem pozostania w nim jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad i zobowiązaniem do ich przestrzegania. 

10. Nieprzestrzeganie przez osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych ECS niniejszych 

zasad stanowi podstawę do wyproszenia ich z budynku ECS. W razie wyproszenia danej osoby 

z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad tej osobie nie przysługuje prawo do 

ponownego wejścia do ECS w danym dniu. 
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