Regulamin koncertu
pt.: ,,Tym, którzy nie powrócili z morza ... "
Organizator: Opera na Zamku w Szczecinie
Termin: 22.05.2021 r.
Miejsce koncertu: Cmentarz Centralny w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
Liczba uczestników: 300 osób
Koncert obywa się w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID 19

Szanowni
został

Państwo,

w trosce o

wytycznymi

iż

informujemy,

ninlejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) opracowany

Państwa bezpieczeństwo

dotyczącymi

Prosimy o zapoznanie

i zapewnienie odpowiedniego komfortu zgodnie z

realizacji koncertu plenerowego w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

się

z

poniższymi

punktami regulaminu i zastosowanie

się

do wskazanych w nim

regulacji.

1.

się

Koncert odbywa

w strefie wydzielonej na terenie przed

fontanną główną

Cmentarza

Centralnego w Szczecinie.
2.

będzie wyłączony

Na czas realizacji koncertu teren Cmentarza Centralnego

możliwości

z

zwiedzania.
3.

będzie

Liczba widzów na koncercie

ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia

i Głównego Inspektora Sanitarnego.
4.

Wprowadza

5.

Bilety

się odpłatność

można nabyć

za

wstęp

na koncert.

w kasie Opery na Zamku lub

drogą

on-line, przez

Szczecinie www.opera.szczecin.pl. W miejscu koncertu nie
6.

będą

Widzowie

Słońcu. Obsługa

od ul. Ku
godzinę

wpuszczani na teren

rąk.

będzle możliwości

Cmentarza Centralnego -

Opery na Zamku w
zakupu biletów.
Główną

tylko

Bramą

koncertu rozpocznie sprawdzanie biletów i wpuszczanie widzów na
wejściem

przed koncertem tj. od 20.00. Przed

dezynfekcja

stronę

Widzowie

W przypadku stwierdzenia u

na teren koncertu

obowiązkowa będzie

zostaną

poddani bezdotykowemu pomiarowi temperatury

któregoś

z widzów temperatury

lub braku zgody na pomiar, osoba ta wraz z

powyżej

współtowarzyszami

nie

ciała.

37,5 stopnia Celsjusza,

będzie mogła uczestniczyć

w

koncercie.
7.

Zaleca

się,

własnym

8.

by widzowie zakrywali usta i nos

zapewnić

sobie we

z koncertu, prosimy

pamiętać

powinni

zakresie), przez cafy czas przebywania na terenie koncertu.

Podczas

wejścia

na teren koncertu oraz podczas

o zachowaniu bezpiecznej
9.

maseczką, (którą

Miejsca na widowni

będą

odległości

wyjścia

min. 1,5 metra.

przygotowane z zachowaniem bezpiecznego dystansu oraz

zostaną

zdezynfekowane przed koncertem.
1O. Widzowie

zobowiązani będą

miejscu podczas

całego

do niezmiennego pozostawania we wskazanym przez

koncertu, przy zachowaniu dystansu

11. Opuszczenie wyznaczonego miejsca dopuszczalne
konieczności

obsługę

społecznego.

będzie

tylko i

wyłącznie

w przypadku

skorzystania z toalety.

12. Dla widzów koncertu

udostępniona

Centralnego. W toalecie umieszczone
zdejmowania maseczek i

rękawiczek.

skorzystaniu

z toalety.

będzie
będą

Widzowie

Ilość

osób

dezynfekowane.

Głównego

Głównej

przy Kaplicy

instrukcje: mycia i dezynfekcji

przypadku kolejki do toalety, widzowie powinni
z wytycznymi Ministra Zdrowia i

toaleta -

zobowiązani będą

przebywających
zachować

rąk

oraz

do dezynfekcji

w toalecie

będzie

odpowiedni dystans

Inspektora Sanitarnego. Toalety

Cmentarza
zakładania

rąk

przed i po

ograniczona. W

społeczny

będą

i

zgodnie

systematycznie

13. Widzowie koncertu od momentu wejścia na teren koncertu do momentu opuszczenia tego terenu,
zobowiązani są

do przestrzegania wszelkich emitowanych przez Organizatora komunikatów oraz

do przestrzegania wyznaczonych kierunków komunikacyjnych.
14. Przy Bramie
zostaną

Głównej

i na terenie gdzie

ustawiona widownia w widocznych miejscach

ustawione oznakowane pojemniki na zużyte

15. Uczestnik wydarzenia

obowiązany

jest przed

Cmentarza Centralnego w Szczecinie)
zdrowia,

będzie

że według

z/ożyć

środki

wejściem

ochrony osobistej .

Organizatorowi pisemne

swojej najlepszej wiedzy, nie jest

osobą zakażoną

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

(według

do niniejszego regulaminu) oraz o zapoznaniu

się

przetwarzania jego danych osobowych.

Oświadczenie

z

wzoru

oświadczenia

uczestniczyć

16.

i klauzuli, osoba ta wraz z

oświadczenie

o stanie

oraz nie przebywa na

stanowiącego załącznik

klauzulą

informacyjną

i klauzula znajduje

stronie internetowej Opery na Zamku w Szczecinie. W przypadku nie
koncertu

główna

na teren koncertu (brama

się

złożenia

współtowarzyszami

nr 1

w zakresie

do pobrania na
przez uczestnika

nie

będzie

mogla

w koncercie.

Działania podjęte

przez

Operę

na Zamku w Szczecinie

bezpieczeństwa,

nie

pozwolą

możliwości zakażenia

w 100%

wyeliminować

zgodne z wytycznymi Ministra Kultury

Głównego

i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia oraz
za zadanie zminimalizowanie

są

Inspektora Sanitarnego i

COVID-19, ale mimo

ryzyka

związanego

mają

podjętych środków

z zakażeniem.

Podpis Dyr' ktora Opery na Zamku w Szczecinie

