
Zarządzenie nr 26/2018 

Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwiedzania siedziby Akademii Teatralnej  

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

 

Na podstawie art. 66 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U z 2017, poz. 2183 ze zm) oraz § 18 ust 1 Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie ustalam następujące zasady zwiedzania siedziby Uczelni przy 

ul. Miodowej 22/24 w Warszawie: 

§ 1. 

1. Budynek stanowiący siedzibę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie udostępniony jest do zwiedzania osobom indywidualnym i grupom 

zorganizowanym w każdy dzień roboczy w godzinach od 14:00 do 15:00. 

2. Zwiedzanie jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej i w 

obecności przewodnika. Rezerwacji należy dokonać na adres: rektorat@at.edu.pl lub 

telefonicznie nr tel. (22) 831 95 45 

3. Do zwiedzania przeznaczone są wyłącznie: 

a) hol budynku, 

b) ogólnie dostępne korytarze. 

4. Akademia zapewnia osobę oprowadzającą. 

5. Grupy zorganizowane mogą być oprowadzane przez własnego przewodnika. 

 

§ 2. 

1. Budynek Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie udostępniony jest do zwiedzania wyłącznie w godzinach 

pracy Teatru, poza godzinami prób, wystawiania spektakli na scenie Teatru, § 1 ust. 

2 Zarządzenia stosuje się odpowiednio. 

2. Do zwiedzania przeznaczone są wyłącznie: 

a) widownia z balkonem 

b) foyer teatru 

c) scena 

 

§3. 

1. Zabronione jest wejście:  

a) z wszelką bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie 

niebezpieczne,  



b) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,  

c) ze zwierzętami, z wyjątkiem psów asystujących 

2. Zabrania się wstępu osobom: 

1) nietrzeźwym,  

2) pod wpływem środków psychoaktywnych, 

3) zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych 

uczestników zwiedzania oraz studentów i pracowników Akademii Teatralnej, 

wyposażeniu pomieszczeń oraz zakłócić porządek zwiedzania i normalne 

funkcjonowanie Akademii, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy 

zachowania w miejscach publicznych. 

3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika. 

 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

/-/ prof. dr hab. Wojciech Malajkat 

 

 

          

 

 


