Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2020
Dyrektora Teatru z dnia 13.08.2020 r.
ze zmianami z dnia 15.12.2021 r.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w związku z wirusem SARS-CoV-2
1. Uczestnictwo w Wydarzeniach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wiąże się
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego
z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
3. Uczestnicy wydarzeń organizowanych w Teatrze zobowiązani są do:
a. przybycia do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 30

minut przed rozpoczęciem wydarzenia artystycznego,
b. zachowywania odstępu od innych osób,
c. używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się na terenie Teatru przed

każdorazowym wejściem do budynku i tak często jak to konieczne,
d. zakrywania ust i nosa maseczką, zapewnioną we własnym zakresie.

4. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która,
pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2.
5. Widzowie, którzy kupią bilety dla osób zaszczepionych zdefiniowanych w systemie
sprzedaży „CERTYFIKAT SZCZEPIENIA COVID-19”, deklarują posiadanie Certyfikatu.
6. Okazanie Certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w
wydarzeniu.
7. Certyfikaty weryfikowane będą przez pracowników obsługi widowni za pomocą
aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, dane nie będą
zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie będzie utrwalał
ich w jakikolwiek sposób.
8. Przed wejściem na Wydarzenie, Widzowie, którzy zakupili bilety przed
wprowadzeniem przez Radę Ministrów ograniczenia limitu do 30% obłożenia
widowni, również proszeni są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)
do weryfikacji.
9. W przypadku niemożliwości okazania Certyfikatu np. z powodu problemów
technicznych z uruchomieniem aplikacji na urządzeniu mobilnym przed
rozpoczęciem
spektaklu
Widz
będzie
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proszony o dodatkowe potwierdzenie na oświadczeniu, iż jest osobą w pełni
zaszczepioną.
10. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu jeżeli
okaże się , że liczba osób niezaszczepionych przekracza dopuszczalny limit 30%. W
takim przypadku Widz, który posiada dowód zakupu (paragon fiskalny/ fakturę) ma
prawo do zwrotu biletu w kasie Teatru. W przypadku braku paragonu fiskalnego Widz
może się ubiegać o zmianę terminu na bilecie.
11. Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie
weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.
12. Teatr ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych osób,
które:
1. naruszają postanowienia Regulaminu,
2. nie przedstawiły do weryfikacji Certyfikatu,
3. mają symptomy choroby lub przeziębienia.
13. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem
wejściówki. W przypadku wejściówki, Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę
widowni Teatru.
14. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, szatnia w Teatrze nie jest obowiązkowa, Teatr
umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia.
15. Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich spektakli,
prowadzonego przez obsługę widowni.
16. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego
minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po
Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po
budynku Teatru.
17. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu.
18. Zakup biletów i przybycie na wydarzenie oznacza akceptację Regulaminu i jest
równoznaczne z zobowiązaniem do jego przestrzegania.
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