
REGULAMIN ZWIEDZANIA 
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU W TORUNIU

1. Centrum  Sztuki  Współczesnej  Znaki  Czasu  w  Toruniu,  zwane  dalej  „Centrum” otwarte  jest  dla
zwiedzających we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem poniedziałków.

2. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia wystaw oraz cen biletów zamieszczane są w
gablotach informacyjnych znajdujących się przed wejściem, w kasie, w folderze informacyjnym oraz
na stronie internetowej (www.csw.torun.pl).

3. Dokumentem  uprawniającym  do  wstępu  na  wystawy  prezentowane  w  Centrum  jest  bilet  lub
zaproszenie.

4. Kasa Centrum zamykana jest pół godziny przed zamknięciem wystaw.
5. Bulwar Sztuki jest przestrzenią o otwartej formule położoną pomiędzy budynkiem Centrum i zjazdem

na parking podziemny Centrum.
6. Osobami uprawnionymi do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów, są:

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz osoby odbywające studia
doktoranckie
2) emeryci i renciści
3) osoby niepełnosprawne
4) nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy placówek opiekuńczo -
wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizujących działających w Polsce
5) przewodnicy PTTK
6) członkowie związków twórczych

7. Osobami uprawnionymi do otrzymania biletu bezpłatnego, za okazaniem stosownych dokumentów,
są:
1) dzieci do lat 7
2) uczniowie liceów plastycznych
3) studenci wyższych szkół plastycznych 
4) studenci historii sztuki
5) opiekunowie osób niepełnosprawnych 
6) nauczyciele  szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy placówek opiekuńczo -
wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizujących działających w Polsce sprawujący
opiekę nad grupą (1 bilet bezpłatny dla opiekuna 10 podopiecznych)
7) przychodzący wraz z grupą przewodnicy PTTK
8) dziennikarze
9) członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
10) członkowie organizacji ICAM, ICOMOS i AICA
11) członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu”
12) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
13) osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
14) emeryci i renciści Centrum

8. Nabycie biletu nie upoważnia do korzystania z parkingu Centrum.
9. Osoby przebywające w Centrum oraz na terenie Bulwaru Sztuki zobowiązane są do przestrzegania

ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych oraz stosowania się do uwag i zaleceń

http://www.csw.torun.pl/


opiekunów wystaw oraz służb ochrony Centrum.
10. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie zaleca się pozostawić w szatni.
11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. 
12. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni Centrum nie ponosi odpowiedzialności. W

okresie, w którym korzystanie z szatni nie jest obowiązkowe Centrum nie bierze na siebie obowiązku
przechowania  rzeczy  w szatni  i w przypadku pozostawienia  tam rzeczy nie  ponosi  z  tego tytułu
odpowiedzialności.  Centrum  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  na  terenie
Centrum poza szatnią. 

13. Korzystanie z telefonów komórkowych nie może zakłócać zwiedzania wystaw.
14. Zabrania się wstępu do Centrum oraz na teren Bulwaru Sztuki osobom nietrzeźwym, pozostającym

pod  wpływem  środków  odurzających  oraz  osobom  zachowującym  się  w  sposób  zagrażający
bezpieczeństwu bądź zakłócającym porządek.

15. Na terenie Centrum oraz Bulwaru Sztuki obowiązują następujące zakazy:
1) palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi,
2) zażywania środków odurzających, 
3) spożywania jedzenia i napojów w przestrzeni wystawienniczej,
4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
5) dotykania eksponatów, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone,
6) fotografowania z użyciem lampy błyskowej, statywu,

16. Na terenie Bulwaru Sztuki obowiązuje ruch pieszy.
17. Do  parkowania  rowerów  przeznaczone  są  znajdujące  się  na  Bulwarze  Sztuki  stojaki  rowerowe.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.
18. Pisemnej zgody Dyrektora Centrum wymaga:

1) prowadzenie na terenie Centrum działalności artystycznej i gospodarczej oraz akcji reklamowych,
2) fotografowanie i filmowanie wystaw Centrum w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek
osobisty,
3) wjazd pojazdów na teren Bulwaru Sztuki.

19. W przypadku otrzymania pisemnej zgody Dyrektora Centrum na fotografowanie lub filmowanie,
Centrum zastrzega sobie możliwość kontroli warunków fotografowania lub filmowania, zwłaszcza
charakteru  użytego  oświetlenia,  a  w  razie  zagrożenia  dla  eksponatów  -  cofnięcia  zgody  lub
modyfikację sposobu dokumentacji i oświetlenia na bezpieczny dla eksponatów.

20. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Centrum we wtorki w godz. 9.00-10.00.
21. Funkcjonowanie  Kina  Centrum,  biblioteki  Centrum  oraz  parkingu  Centrum  regulują  odrębne

regulaminy. 
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