
REGULAMIN 

uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny                    

w Toruniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady uczestniczenia  w wydarzeniach 

kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Teatr 

Muzyczny w Toruniu (zwany dalej „Teatrem”).  

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-

imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.  

  

 § 2    

1. Regulamin jest udostępniany widzom przed zakupem biletu. 

2. Dokonanie zakupu biletu i przyjście do Teatru jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i 

zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.  

 

 § 3    

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad 

porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Teatru, 

a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.  

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu możliwe jest wyłącznie: 

a) po przekazaniu obsłudze widza podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia 

b) po okazaniu ważnego biletu na dane wydarzenie 

c) w maseczce zakrywającej usta i nos 

3. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która 

nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1 i 2, a w takim 

przypadku należność za bilet takiej osoby 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 też nie przebywa 

pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Każdy uczestnik Wydarzenia na prośbę obsługi 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.  

3. Podanie danych zawartych w Oświadczeniu służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w 

Wydarzeniu. W takim przypadku dane będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym 

służbom sanitarnym.  

4. Oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia. 
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 § 5   

1. Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas 

spektaklu.  

2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek.  

3. Na terenie Teatru należy przemieszczać się i przebywać z zachowaniem wymaganego dystansu 

społecznego.  

4. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekcji rąk za pomocą płynu udostępnionego  

przez Teatr przy wejściu do budynku.  

  

 § 6   

1. Teatr udostępnia widzom liczbę miejsc na widowni zgodną z rozporządzeniem.  

2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez 

Teatr.  

3. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.  

 

 § 7    

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub 

zmieniane w każdym czasie.  

2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany dostępności miejsc na widowni w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów sanitarnych. Jeśli wykupiony bilet nie będzie gwarantował możliwości 

uczestnictwa w Wydarzeniu, Teatr dokona zwrotu należności za bilet  .  

3. Regulamin obowiązuje od 1.12.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.  

  

  

 

   


