
ZASADY ZWIEDZANIA FILHARMONII NARODOWEJ W SEZONIE 2022/2023 

 

1. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres: zwiedzanie@filharmonia.pl od dn. 

19.09.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. W ciągu kilku dni od zgłoszenia otrzymają Państwo 

odpowiedź z informacją o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia bądź nie.  

Będziemy wdzięczni za cierpliwość w oczekiwaniu na wiadomość zwrotną, ponieważ obsługa 

dużej liczby zgłoszeń wymaga czasu.  

2. Po opublikowaniu przez Filharmonię Narodową komunikatu o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 

nowe zgłoszenia wysyłane w trakcie sezonu nie będą obsługiwane. 

3. Zwiedzanie Filharmonii Narodowej jest bezpłatne i trwa ok. 1,5 godz. W sezonie 2022/2023 

zwiedzanie będzie się odbywało w wybrane dni robocze, od wtorku do piątku, od października 

2022 do maja 2023, wyłącznie w godzinach porannych (9.00 lub 11.00). 

4. Jedna placówka może zgłosić w trakcie sezonu maksymalnie dwie grupy liczące do 25 osób (+ 2 

opiekunów). 

5. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 nazwę placówki, 

 informacje o wieku i liczbie uczestników,  

 imię, nazwisko i bezpośredni telefon do organizatora/opiekuna grupy.  

Można w nim podać także sugestie co do terminu zwiedzania, np. semestr, miesiąc (od 

października do maja), dzień tygodnia (od wtorku do piątku), godzinę (9.00 lub 11.00). Filharmonia 

Narodowa nie gwarantuje wizyty we wskazanym przez placówkę terminie.  

6. Termin zwiedzania ustalany jest na bieżąco w oparciu o plan pracy instytucji i zespołów i zostanie 

Państwu zaproponowany z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Po trzykrotnym braku 

akceptacji przez Państwa zaproponowanych przez nas terminów nie ma gwarancji kolejnych 

propozycji terminów. Wówczas zgłoszenie na sezon 2022/2023 zostaje anulowane. 

7. Grupy zwiedzające wchodzą do gmachu Filharmonii Narodowej wejściem technicznym od Placu 

Emila Młynarskiego (parking). W Portierni znajdują się wieszaki, gdzie należy zostawić odzież 

wierzchnią/plecaki/duże torby. Wymagana jest również ZMIANA OBUWIA przez dzieci i młodzież. 

8. Po wejściu do budynku prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. 

9. Zwracamy Państwa uwagę, że Filharmonia Narodowa jest instytucją koncertową, w której w dni 

powszednie pracuje kilkaset osób: członkowie Orkiestry, Chóru, a także pracownicy Administracji. 

W związku z tym opiekunowie grup proszeni są o odpowiednie przygotowanie grup i dbanie o 

porządek i dyscyplinę w trakcie całego pobytu. 

10. Grupy zwiedzające mają możliwość uczestniczenia we fragmentach prób Orkiestry i Chóru 

Filharmonii Narodowej. W tym czasie uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej ciszy, aby 

nie zakłócać pracy muzyków. 

11. Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy wpisują się do książki pamiątkowej przechowywanej w 

Recepcji, a także otrzymują pamiątkowe materiały promocyjne Filharmonii Narodowej. 
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