REGULAMIN UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŻAGAŃSKI PAŁAC KULTURY W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID_19
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ZASADY DLA WIDZÓW
Na terenie ŻPK widzowie zobowiązani są do:
a) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;
b) Dezynfekcji rąk przed wejściem na wydarzenie.
Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc wskazanych na bilecie lub wejściówce, o
ile informacja o numerze została tam zamieszczona, a w przypadku braku informacji miejsce
wskazuje pracownik ŻPK. Jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub ochrony
życia lub zdrowia, widzowie powinni dostosować się do poleceń pracowników ŻPK w
zakresie zajmowania miejsc na widowni, co może skutkować koniecznością zajęcia miejsca
innego niż pierwotnie wskazano.
Widzowie zobowiązani są do:
a) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych
organizowanych w Żagańskim Pałacu Kultury w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid_19.
b) Wypełnienia pisemnego Oświadczenia COVID, o który mowa w punkcie II.
c) Okazania na prośbę pracownika ŻPK certyfikatu szczepienia przeciwko Covid_19 celem
ustalenia limitów wejścia na wydarzenie.
d) Stosowanie się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników
ŻPK w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających
z Regulaminu.
Widzowie, którzy odmówią złożenia oświadczenia lub okazania certyfikatu szczepienia
przeciw Covid_19 pracownikowi ŻPK mogą nie zostać wpuszczeni na wydarzenie.
OŚWIADCZENIE COVID
Z wydarzeń organizowanych przez ŻPK mogą korzystać osoby, które według swojej
najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.
Każdy widz zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego
informacje zawarte w pkt. 1 powyżej, niezwłocznie przy wejściu na wydarzenie.
Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID danych kontaktowych, tak aby
ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że
osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu,
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie
przechowywania, a także Państwa uprawnieniach znajdują się w Oświadczeniu COVID.
Za osoby niepełnoletnie Oświadczenie COVID składa opiekun prawny.

ORGANIZACJA WIDOWNI
1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
2. ŻPK udostępnia widzom ograniczoną liczbę miejsc z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii w zakresie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami
kultury i rozrywki w pomieszczeniach oraz wytycznych GIS.
3. Przy wejściu pracownicy wpuszczają widzów po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos,
posiada ważny bilet lub wejściówkę, wypełnione Oświadczenie COVID oraz po okazaniu
certyfikatu szczepienia przeciw Covid_19 w celu ustalenia limitów wejścia na wydarzenie.
Kontrola odbywa się pojedynczo z zachowaniem dystansu 1,5 m.
IV.

BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW
1. Na terenie ŻPK, przy wejściu oraz w innych wyznaczonych miejscach umieszczono
dozowniki z płynem dezynfekującym.
2. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według
rekomendacji GIS.
3. Po każdym wydarzeniu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla
widzów, tj. dezynfekcja klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych.
4. W miejscach narażonych na tworzenie się kolejek, tj. przy wyjściu, schodach czy toaletach
stosuje się odpowiednie oznakowanie zapewniające dystans.
5. Pracownicy ŻPK zapobiegają tworzenia się zgromadzeń , w szczególności polecając
zachowanie dystansu.

V.

PRACOWNICY ZPK
1. Pracownicy ŻPK w trakcie wydarzenia dla widzów wykonują czynności w maseczkach i
rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
2. Pracownicy ŻPK poddawani są każdorazowo przed rozpoczęciem pracy obowiązkowemu
pomiarowi temperatury.
3. Pracownicy ŻPK zostali przeszkoleni w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w
związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsłudze widzów.

VI.

POLITYKA INFORMACYJNA
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej: www.zpk.zagan.pl
a także wywieszony przy wejściu na wydarzenie.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU.
Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników ŻPK, w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Pałacu. W takim
przypadku nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.

