Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2
1. Zaleca się dokonywanie zakupu biletów na wydarzenia organizowane w CKIS za
pośrednictwem strony internetowej www.ckis.interticket.pl oraz dostępnej tam możliwości
płatności w systemie on-line. W kasie CKIS zalecana jest płatność bezgotówkowa.
2. Widz, który dokona zakupu biletu wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych:
imię, nazwisko i numer telefonu oraz zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób,
dla których dokonuje zakupu biletów, że warunkiem ich uczestnictwa w wydarzeniu będzie
podanie tych danych pracownikowi CKIS
3. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w
związku z epidemią COVID-19.
4. Dane osobowe określone w pkt 2 przechowywane będą przez CKIS przez 14 dni od
zakończenia wydarzenia.
5. Widz, który dokona zakupu biletu zobowiązuje się do złożenia oświadczania, że nie jest
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty
nadzorem epidemiologicznym i w terminie 14 dni przed dniem wydarzenia oraz w samym
dniu wydarzenia nie stwierdzono u Niego podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz poinformuje wszystkie osoby, dla których
dokonuje zakupu biletów, że warunkiem ich uczestnictwa w wydarzeniu będzie również
podpisanie takich oświadczeń. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej
Procedury
6. Niepodanie przez Uczestnika wydarzenia danych określonych w pkt 2, niewyrażenie zgody
na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych w związku z epidemią COVID-19, niezłożenie oświadczenia o stanie
zdrowia określonego w pkt 5 skutkuje odmową jego uczestnictwa w wydarzeniu i
niewpuszczeniem go na teren CKIS. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot
środków za zakupiony bilet.
7. W przypadku, jeśli w terminie 14 dni przed dniem wydarzenia oraz w samym dniu
wydarzenia u Widza stwierdzono zakażenie lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
bądź też wystąpiły u niego objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Widz taki będzie
zobowiązany do powstrzymania się od udziału w wydarzeniu.
8. Dyrektor CKIS może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia
artystycznego. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed
wejściem na widownię. Pomiaru temperatury ciała dokonuje pracownik CKIS za pomocą
elektronicznego termometru bezdotykowego. Jeżeli urządzenie odnotuje u Uczestnika
temperaturę ciała powyżej 37,5 ° C, Uczestnik nie zostanie wpuszczony na widownię. W
takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot środków za niewykorzystany bilet.
9. W związku z wdrożeniem Procedury specjalnej CKIS zostaje otwarte i rozpoczyna się
wpuszczanie Uczestników na wydarzenie nie wcześniej niż 60 minut przed i nie później niż
15 minut przed wydarzeniem.
10. Na terenie CKIS obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każdy Uczestnik
wydarzenia w trakcie przebywania na terenie CKIS (przed, w trakcie, jak również po
zakończeniu wydarzenia) zobowiązany jest do zasłania ust i nosa poprzez noszenie,
zapewnionej we własnym zakresie maseczki ochronnej/przyłbicy. Posiadanie w/w środków
ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku CKIS przez pracowników.

Niespełnienie tego warunku skutkuje odmową wpuszczenia na teren Centrum. W takim
przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za niewykorzystany bilet.
11. Uczestnicy wydarzenia w trakcie pobytu na terenie CKIS zobowiązani są do zachowywania
wymaganego dystansu społecznego, szczególnie podczas dokonywania pomiaru
temperatury oraz sprawdzania biletów.
12. Podczas przebywania na terenie CKIS widzowie powinni poruszać się w sposób
zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie
odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie
tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13-ego
roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą,
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
13. Nakaz zachowania dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących.
14. Zachowanie dystansu społecznego przestaje obowiązywać w stanie wyższej konieczności
np. ewakuacji z powodu pożaru.
15. Dzieci do ukończenia 13-tego roku życia mają wstęp na wydarzenia artystyczne wyłącznie
pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby
dorosłej.
16. Szatnia CKIS będzie nieczynna. Dozwolone jest wniesienie okrycia wierzchniego na
widownię.
17. Przy wejściu do CKIS oraz w toaletach dostępne są środki dezynfekujące. Widzowie
zobowiązani są do dezynfekowania dłoni każdorazowo po wejściu na teren CKIS.
18. Liczba Widzów na wydarzeniu artystycznym może wynosić maksymalnie 50%
ogólnodostępnych miejsc na widowni. Widzowie zobowiązani są do zajmowania
wskazanych na bilecie/wejściówce/zaproszeniu miejsc oraz nie zmieniania ich w trakcie
trwania wydarzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie miejsc obok siebie, przez widzów,
którzy:
 uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.


wspólnie zamieszkują lub gospodarują.

19. ORGANIZACJA WIDOWNI
 Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
 Pracownicy CKIS będą kontrolowali przepływ publiczności, wpuszczając widzów
stopniowo do CKIS po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, ważny bilet oraz
wypełnione Oświadczenie o Stanie Zdrowia.
 Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
 Po zakończeniu wydarzenia wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni
przez widzów, o czym widzowie zostaną poinformowani za pomocą komunikatów
głosowych.
20. JAK CKIS DBA O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW:
Płyny do dezynfekcji:


Na terenie CKIS: przy wejściu głównym oraz w toaletach rozmieszono dozowniki z
płynem dezynfekującym.

Toalety:


Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem, płynem dezynfekującym oraz
ręcznikami papierowymi;



Toalety są dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie;



Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla wszystkich
widzów (osoba z niepełnosprawnością ma do niej dostęp w pierwszej kolejności);



W toaletach umieszczono instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
Dezynfekcja pomieszczeń:



Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Centrum
przeznaczonych dla widzów;



Podczas spektaklu służby porządkowe przeprowadzają dodatkową dezynfekcje
klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych.
Wentylacja pomieszczeń:



Wentylacja i klimatyzacja widowni zostaje włączona co najmniej 2 godziny przed i po
rozpoczęcia się wydarzenia.
Personel CKIS:



Pracownicy w czasie otwarcia Centrum dla widzów wykonują swoje obowiązki w
maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach, które regularnie dezynfekują;
Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej:



Na terenie CKIS zostały rozmieszczone zamykane i oznakowane pojemniki na zużyte
środki ochrony osobistej.
Współpraca ze służbami epidemiologicznymi



W CKIS wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz
stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej;



W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 u widza lub obsługi
wydarzenia CKIS udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dane wydarzenie
oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego wydarzenia odpowiednim
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Wyłączenie działalności niektórych stanowisk usługowych:



Szatnia dla widzów;

 Kawiarenka Antrakt
21. Widzowie znajdujący się w CKIS zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do
nadawanych komunikatów oraz poleceń CKIS. Widzowie są zobowiązani do przestrzegania
poleceń obsługi widowni związanych z reżimem sanitarnym oraz dostosowanie się do
systemu wpuszczania i wypuszczania widzów. Należy zgłaszać obsłudze widowni wszelkie
nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych
obostrzeń związanych z COVID 19.
22. Uczestnik wydarzenia jest świadomy, że mimo zastosowania przez CKIS środków
ochronnych, w obecnej sytuacji pandemicznej może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV2.

23. Każdy Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do podpisania oświadczenia, iż w przypadku
stwierdzenia u Niego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, objęcia Go kwarantanną lub
nadzorem epidemiologicznym w ciągu 14 dni od daty uczestnictwa w wydarzeniu
niezwłocznie zgłosi ten fakt do CKIS mailowo na adres ckis@ckis.tczew.pl.
24. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu oraz
przyjmuje do wiadomości, iż jego złamanie skutkować będzie poproszeniem go przez
pracownika CKIS lub Ochrony o opuszczenie Centrum i zobowiązuje się wykonać takie
polecenie. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za zakupiony
bilet.
25. INFORMACJE DODATKOWE
 CKIS zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus.
 Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu.
 Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie www.ckis.tczew.pl oraz na terenie
CKIS.
 Na terenie CKIS umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku
noszenia maseczki, zachowania odpowiedniego dystansu, a także instrukcje
dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek, a także mycia
rąk.
 CKIS ma prawo wprowadzić zmiany do regulaminu.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do CKIS

