REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA
W WYDARZENIACH W SCENIE WSPÓLNEJ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
ZWIĄZANY Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19.
Poniższy regulamin nie znosi obowiązującego
REGULAMINU UCZESTNICTWA W IMPREZACH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI
DZIECKA W POZNANIU oraz REGULAMINU SPRZEDAŻY BILETÓW.

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne warunki uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych w Scenie Wspólnej (zwanym dalej „Wydarzeniem”) organizowanych
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
dostępnych

na

stronie

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-

kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz innych wytycznych
wydanych przez władze państwowe i sanitarne w związku obecna sytuacją epidemiologiczną.
§2
1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do udziału w Wydarzeniu
(zwany dalej „Biletem”) przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu. Regulamin jest
udostępniany także osobom uczestniczącym w Wydarzeniu (zwanym dalej “Uczestnikami”). Bilety
na Wydarzenie dostępne są w kasie Sceny Wspólnej, Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka
44) oraz online na portalu Bilety24 (www.bilety24.pl). Każdy Uczestnik Wydarzenia (dziecko, rodzic,
opiekun) musi posiadać Bilet.
2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3
1. Każdorazowo w Wydarzeniu weźmie udział liczba widzów zgodna z wytycznymi Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Uczestnik

jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących podczas Wydarzenia zasad

porządkowych, w szczególności tych związanych z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie
Wydarzenia, a także – do stosowania się do wytycznych personelu Centrum.

3. Regulamin wiąże wszystkich Uczestników zamierzających uczestniczyć w Wydarzeniach w Scenie
Wspólnej, niezależnie od tego, czy nabyli bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.
4. Personel CSD jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która
nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w § 1.
5. W przypadku opisanym w ust. 4 Bilet nie podlega zwrotowi.
§4
1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy
nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem
epidemiologicznym, a także nie wykazuje objawów mogących wskazywać na zakażenie.
2. W przypadku zakupu biletu w kasie Sceny Wspólnej lub Centrum Informacji Kulturalnej Uczestnik
jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i danych kontaktowych
(zwanego dalej „Oświadczeniem”). W przypadku Uczestników niepełnoletnich Oświadczenie składa
opiekun prawny uczestnika.
3. Formularz będzie przechowywany przez Centrum przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia wyłącznie
w celu ewentualnego przekazania informacji o zagrożeniu zakażeniem.
4. Jeżeli Uczestnik:
a) nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1,
b) odmawia złożenia Oświadczenia
jest zobowiązany do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu lub nie zostanie dopuszczony
do udziału w nim.
5. Organizator udostępnia wzór Oświadczenia za pośrednictwem strony internetowej CSD
(www.csdpoznan.pl) lub drogą mailową.
6. Podanie danych, o których mowa w ust. 2, ma umożliwić skontaktowanie się w przypadku
stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z Wydarzeniem.
7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem
w Wydarzeniu dane zawarte w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Organizatora
właściwym służbom sanitarnym.
8. W przypadku opisanym w ust. 4 cena Bilet nie podlega zwrotowi.

§5
1. Centrum może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej
do Sceny Wspólnej.
2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała
(37,5 st. C.) spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 Bilet nie podlega zwrotowi.

§6
1. Na terenie Sceny Wspólnej należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku stałego zakrywania ust
i nosa za pomocą maseczki, również podczas trwania Wydarzenia (podczas przebywania na widowni
Dużej Sceny).
2. Centrum nie wyposaża Uczestników w maseczki.
3. Na terenie Sceny Wspólnej należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż
2 m.
4. Przestrzenie, w których dozwolone jest przebywanie Uczestników Wydarzenia to: foyer, widownia
Dużej Sceny, toalety oraz samoobsługowa (nieobowiązkowa) szatnia.
5. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekowania rąk za pomocą środka
dezynfekującego zapewnionego przez Centrum w wyznaczonych miejscach. Jednocześnie
rekomendujemy jak najczęstsze dezynfekowanie rąk.
6. Procedura wejścia Uczestników na teren Sceny

Wspólnej rozpocznie się 45 minut przed

rozpoczęciem Wydarzenia.
7. Personel Centrum jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która
nie przestrzega zasad, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1, 2, 4 i 5.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 7 Bilet nie podlega zwrotowi.

§7
1. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji w Scenie Wspólnej
wyznaczonych przez Centrum.
2. Miejsca na widowni powinny być zajmowane zgodnie ze wskazaniem personelu Centrum.
Niedozwolone jest dokonywanie samodzielnej zmiany wyznaczonych wcześniej miejsc. Miejsca
wyznaczane są zgodnie z “Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii”.
3. Personel Centrum jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która
nie przestrzega zasad, o których mowa w § 7, ust. 1 i 2.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3 Bilet nie podlega zwrotowi.

§8
1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Sceny Wspólnej mogą być
uzupełniane lub zmieniane w dowolnym czasie, w zależności od kształtowania się sytuacji związanej
z pandemią.

2. W przypadku podejrzenia obecności osoby zakażonej Wydarzenie zostanie przerwane
z wprowadzeniem odpowiedniej procedury.
3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Aktualizacja Regulaminu: 24 stycznia 2022r.

