
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH BILETOWANYCH OBOWIĄZUJĄCY  

W AMFITEATRZE MCK w czasie trwania epidemii Covid - 19 
 

 

Zasady dla publiczności:  

 

1. Wejście na teren Amfiteatru odbywa się w 3 punktach: 

- bramą główną,  

- bramą nr 2 ( w tym osoby na wózkach inwalidzkich), 

- bramą nr 3.  

2. Wyjście z Amfiteatru odbywa się 6 bramami otwartymi po prawej i lewej stronie widowni.  

3. Przed wejściem do obiektu Amfiteatru obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m. 

4. Nie ma możliwości ponownego wejścia na wydarzenie po opuszczeniu obiektu. 

5. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby wyposażone w maseczki, przyłbice lub 

inne materiały dedykowane zasłanianiu ust i nosa. 

6. Ilość osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach limituje każdorazowo 

Organizator poprzez dopuszczoną do sprzedaży pulę biletów. 

7.  Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem 

wskazanej platformy zakupowej. 

8. Załącznikiem do zakupionego biletu jest z oświadczenie, że uczestnik, według swojej 

najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. 

9. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy złożyć na wejściu do obiektu. 

10. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu 2m ( 4m2 na osobę) w kolejce, podczas wchodzenia, 

sprawdzania biletów, przebywania na widowni i w toaletach oraz  

w trakcie opuszczania Amfiteatru (za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych). 

11. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego,  

po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika wydarzenia.  

12. Zajmowanie miejsc odbywa się wyłącznie w wyznaczonych sektorach i na oznaczonych  

w odpowiednim dystansie miejscach.  

13. Przy wejściu na teren Amfiteatru oraz przy wyjściu z obiektu każda osoba zobowiązana jest  

do dezynfekcji rąk. 

14. Środki do dezynfekcji dostępne są przy bramach wejściowych/wyjściowych wraz z instrukcją 

właściwej dezynfekcji. 

15. W toaletach udostępnione są wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe. 

16. W każdym pomieszczeniu sanitarnym umieszczona jest instrukcja mycia rąk, 

zakładania/zdejmowania maseczek i rękawiczek. 

17. Na terenie obiektu ustawione są oznaczone, dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony 

osobistej. 

18. Sprzątanie oraz dezynfekcja toalet odbywa się raz na godzinę. 

19. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/uczestnika stosuje się 
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, dostępne na stronach 
gis.gov.pl. 

20. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, 

którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.  


