DO PT ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE
Szanowni Państwo,
nowa rzeczywistość, nałożyła na instytucje kultury nowe obowiązki i obostrzenia, które
są szczególnie trudne do wdrożenia w zabytkowych strukturach. Mimo barier i zagrożeń
epidemicznych przez cały okres narodowej kwarantanny, a następnie etapowego
znoszenia ograniczeń w całym kraju, zgodnie z wytycznymi służb medycznych,
sanitarnych oraz naszych Organizatorów, dokładaliśmy największej staranności, aby
przygotować nasze przestrzenie na nowe i bezpieczne sposoby udostępniania ich dla
naszych Gości i Pracowników.
Wielotygodniowa wytężona praca przyniosła spodziewane efekty, dlatego też pragnę
zawiadomić Państwa, iż działania mające na celu przygotowanie naszego Muzeum do
ponownego otwarcia dla szerokiej publiczności, wkroczyły w ostatni etap. Zakończenie
prac przygotowawczych planujemy na dzień 29 maja br., tak aby od dnia 30 maja 2020 r.
otworzyć dla Państwa pierwszą część naszych muzealnych przestrzeni.
Poniżej chcielibyśmy przybliżyć Państwu, jakie działania objął ostatni etap przygotowań
naszych obiektów:
przeprowadzenie specjalistycznych prac skanowania przestrzeni ekspozycyjnych w
ramach projektu www.muzeach. Jest on jednym ze sposobów dokumentowania oraz
udostępniania metodą skaningu laserowego ogrodów i wnętrz wraz z ich wystrojem
artystycznym. Efekt tych prac będziecie Państwo mieli przyjemność już wkrótce
obserwować na stronie www.zamek-lancut.pl/;
realizację niezbędnych prac konserwatorskich we wnętrzach Zamku, mających na celu
zabezpieczenie unikalnej struktury rezydencji;
odświeżenie i prace konserwatorskie w przestrzeniach zabytkowego parku;
ustalenie nowych zasad udostępniania ekspozycji muzealnych z zachowaniem
najwyższych zasad bezpieczeństwa Gości i Pracowników;
przeprowadzenie testowania nowych procedur zwiedzania oraz reagowania na
sytuacje kryzysowe;
biezące konsultacje ze służbami epidemiologiczno- sanitarnymi, służbami medycznymi
oraz organizatorami, w celu spełnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa
epidemicznego, bez uszczerbku dla zabytkowych struktur Zamku.
Jesteśmy wdzięczni za Państwa dotychczasową cierpliwość dla naszych działań,
jednocześnie prosimy o wyrozumiałość dla pewnych ograniczeń i nowych zasad
udostępniania naszych przestrzeni, jakie w Muzeum musimy zastosować w obliczu
zagrożeń epidemicznych oraz ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
Drodzy Państwo, pamiętajcie proszę, iż wszelkie czynności, które obecnie realizujemy,
mają na celu zapewnienie Wam pełnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu w czasie
odwiedzin naszych unikalnych muzealnych ekspozycji.
Zaktualizowany regulamin zwiedzania zawierający aktualnie obowiązujące zasady
udostępniania ekspozycji muzealnych zostanie już wkrótce zamieszczony na naszej
stronie internetowej.
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