REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ TEATR POLSKI W PODZIEMIU
W SALACH INSTYTUTU IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO WE WROCŁAWIU
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczegółowe zasady

uczestnictwa w wydarzeniach, w tym w warsztatach – chyba że wyszczególniono
inaczej – (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Teatr Polski w
Podziemiu w salach Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Rynek-Ratusz
27, 50-101 Wrocław (zwany dalej odpowiednio: „Teatrem” oraz „Instytutem”).
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 www.gov.pl
§2
1. Do uczestnictwa w Wydarzeniu uprawnia bilet lub bezpłatna wejściówka (zwane

dalej „Biletem”). Bilety i bezpłatne wejściówki dostępne są na stronie internetowej
Teatru: www.teatrpolskiwpodziemiu.pl
Dodatkowo Bilet można zakupić stacjonarnie na godzinę przed Wydarzeniem: w Sali
Teatru Laboratorium (jeżeli tam odbywa się wydarzenie) lub w foyer Centrum Sztuk
Performatywnych Piekarnia.
2. Dokonanie zakupu lub rezerwacji Biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Teatru oraz stacjonarnie – na

godzinę przed Wydarzeniem w miejscu sprzedaży Biletów.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu

niezależnie od tego, czy nabyły Bilet i opłaciły koszty warsztatów osobiście czy za
pośrednictwem osób trzecich.

5. Uczestnicy Wydarzenia są proszeni o dokonywanie w miarę możliwości wszelkich

rozliczeń bezgotówkowo.
§3
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w

Instytucie zasad porządkowych związanych szczególnie z logistyką oraz
bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych
pracowników Obsługi Widowni.
2. Pracownicy Obsługi Widowni są uprawnieni do odmowy uczestnictwa w

Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o
których mowa w ust. 1.
§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, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym ani nie ma objawów
infekcji (gorączka, kaszel, duszności, brak węchu i smaku).
2. Przed wejściem do sal Instytutu każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do
złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego
najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z Oświadczeniem uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie
określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”. Zalecamy, aby Oświadczenie
wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać przed przyjściem na Wydarzenie.
3. W przypadku niespełnienia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmowy złożenia
Oświadczenia pracownik Obsługi Widowni ma prawo odmówić osobie udziału w
Wydarzeniu.
4. Wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Teatru
http://www.teatrpolskiwpodziemiu.pl/pl a także przed Wydarzeniem u pracowników
Obsługi Widowni.
5. Teatr gromadzi listy uczestników Wydarzenia, które wraz z Oświadczeniami są
przechowywane w zabezpieczonym miejscu przez następne 14 dni od dnia
Wydarzenia.

§5
1. Na terenie Instytutu – lub w innych miejscach, w których organizowane są

wydarzenia – należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, np. za pomocą
maseczki lub przyłbicy, obowiązek ten dotyczy także osób przebywających na widowni
podczas Wydarzeń z udziałem widzów. Wyjątek stanowi uczestnictwo w warsztatach,
podczas pracy warsztatowej nie trzeba zasłaniać ust i nosa.
2. Ani Instytut, ani Teatr nie dostarczają widzom maseczek lub przyłbic.
3. Na terenie Instytutu – lub w miejscach, w których organizowane są wydarzenia – w

tym podczas wchodzenia na teren Instytutu, wchodzenia na widownię, zajmowania
miejsc i wychodzenia z widowni lub z Instytutu należy bezwzględnie przestrzegać
regulacji porządkowych i wytycznych pracowników Obsługi Widowni; należy
zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia
lub wyjścia.
4. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do mycia rąk za pomocą środka

dezynfekującego zapewnionego przez Instytut, w szczególności podczas wchodzenia
na teren Instytutu lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
5. Teatr zastrzega sobie możliwość mierzenia temperatury uczestnikom Wydarzenia za

pomocą termometru bezdotykowego przed wejściem na teren Instytutu.
6. Pracownicy Obsługi Widowni są uprawnieni do odmowy uczestnictwa w

Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach
poprzedzających.
§6
1. Wejście na teren Instytutu lub miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie, możliwe

jest 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.
2. Wejście na teren Instytutu odbywa się rotacyjnie. Ruchem kierują pracownicy

Obsługi Widowni lub prowadzący warsztaty. Po zakończeniu Wydarzenia prosimy o
pozostanie na miejscach.
§7
1. Instytut udostępnia uczestnikom Wydarzeń nie więcej niż połowę łącznej liczby

dostępnych miejsc:
a) w Piekarni do 108 miejsc,

b) w Sali Teatru Laboratorium do 30 miejsc.
2. Pracownicy Obsługi Widowni będą wskazywać miejsca widzom.
3. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni

wyznaczonej przez Instytut oraz Teatr.
4. Miejsca na widowni powinny być zajmowane z zachowaniem jednego wolnego

między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między
widzami nie dotyczy widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13.
roku życia, jest 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.
Miejsca wyłączone będą oznaczone.
5. Miejsca na widowniach ruchomych, budowanych przez Instytut, zostaną

umieszczone z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
6. Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc oraz ustawienia krzeseł na

widowni.
7. Pracownicy Obsługi Widowni są uprawnieni do odmowy uczestnictwa w

Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach
poprzedzających.

§8
1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości Biletami

elektronicznymi.
2. Kontrola Biletów jest przeprowadzana bezdotykowo.
3. Szatnia jest nieczynna, wierzchnie okrycie należy zabrać ze sobą na widownię.

§9
1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym

czasie.
2. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 i pozostaje w mocy do odwołania.

