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Regulamin dla Uczestników wydarzeń artystycznych organizowanych  

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego  w Koszalinie   

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla instytucji prowadzących 

działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy  

w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) i określa 

zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych  

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.  

 

§ 1 

Obowiązki Uczestników wydarzeń artystycznych          

1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związku  

z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

2. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia 

pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia 

stanowiącego załącznik do Regulaminu, że według swojej najlepszej wiedzy,  

nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru 

(Oświadczenie COVID 19). W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu 

się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie 

formularza Oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności 

wydrukowania oświadczenia, Oświadczenie takie dostępne będzie do pobrania  

na miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy 

Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia. 

3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych 

kontaktowych (numer telefonu) Widza, aby ułatwić służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zarażona brała 

udział w danym wydarzeniu. 

4. W czasie przebywania na terenie Teatru Widzowie zobowiązani są do: 

• zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób; 

• używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru 

oraz w toaletach; 

• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), 

zapewnionymi we własnym zakresie; 
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• przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się  

do komunikatów głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej 

organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wynikającego z przedmiotowego Regulaminu. 

5.  W czasie przebywania na widowni Widz jest zobowiązany do zakrywania ust  

i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi  

we własnym zakresie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi 

uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nie stosowania przez niego środków 

ochrony osobistej, maseczka, przyłbica. 

6. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która 

pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa  

w ust. 2. 

7. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez 

udostępnienie Widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc na każde Wydarzenie. 

Rzędy powinny być zajmowane na przemiennie, z zachowaniem jednego wolnego 

miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca 

między widzami nie dotyczy widza który: 

• uczestniczy w Wydarzeniu z osobą mieszkającą wspólnie w gospodarstwie 

domowym; 

• uczestniczy w Wydarzeniu 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. 

§ 2 

Organizacja Widowni 

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie  kolejek i skupisk ludzi. 

2. Teatr udostępni widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc zgodnie z planem 

widowni uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.  Do tego 

limitu nie wlicza się osób zaszczepionych 

3. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu  

1,5 metrowego. 

4. Widownia udostępniana jest dla Uczestników 45 min. przed wydarzeniem. 

5. Obsługa Widowni Teatru będzie wpuszczać widzów stopniowo do Teatru  

po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, ważny bilet oraz wypełnione 

Oświadczenie COVID-19. 

6. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu w kasie Teatru. 
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7. W przepadku braku wypełnionego Oświadczenia COVID-19 widzowie proszeni  

są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w holu Teatru w celu uzupełnienia 

powyższego oświadczenia. 

8. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr oferuje szatnie wyłącznie z trybie 

samoobsługowym lub umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię. 

9. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach. 

10. Po zakończeniu wydarzenia obowiązuje zasada etapowego opuszczania widowni 

przez widzów. Z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wyjść. 

11. Przy przemieszczaniu się wewnątrz Teatru zaleca się zachowanie dystansu 2 m. 

 

§3 

Środki bezpieczeństwa stosowane w Teatrze 

1. Płyny do dezynfekcji; 

• na terenie Teatru: przy kasie biletowej, w holu/szatnia oraz w toaletach 

umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min: 60% 

alkoholu. 

2. Toalety; 

• toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie, płynem 

dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi; 

• toalety są dodatkowo dezynfekowane przed spektaklem, przed przerwą oraz 

przed końcem spektaklu; 

• w toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk oraz 

dezynfekcji według rekomendacji GIS. 

3. Dezynfekcja pomieszczeń: 

• po każdym wydarzeniu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru 

dostępne dla widzów; 

• w trakcie wydarzenia służby porządkowe Teatru dokonują podczas spektaklu, 

przed i po przerwie dezynfekcji klamek i innych elementów często 

dotykanych. 

4. Wentylacja pomieszczeń: 

• podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna. 

5. Personel Teatru: 

• personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widza, pracownicy 

ochrony, pracownicy służb sprzątających itp.) w czasie otwarcia Teatru dla 

widzów, wykonują swoje zadania w maseczkach lub przyłbicach; 

• personel Teatru każdorazowo składa  oświadczenie o stanie zdrowia; 

• przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru 

biorących udział w danym wydarzeniu. 
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§ 4 

Polityka informacyjna 

1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 jest udostępniany na stronie 

internetowej  Teatru oraz wywieszony przy Kasie Biletowej. 

2. Każdy Widz biorący udział w Wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-19 

akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować  

do zasad w nim opisanych. 

3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Widza, podstawie 

ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu 

znajduje w Oświadczeniu COVID-19. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.  

3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się 

sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych  

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  


