
Postanowienia specjalne do Regulamin uczestnictwa w spektaklu, koncercie,  

konferencji Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy  

w związku z pandemią COVID 19 

 

W związku z wdrożeniem postanowienia specjalnego, prosimy o przybycie do Teatru            

15 -20 minut przed spektaklem. 

1. Na terenie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (zwanego dalej 

Teatrem) obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy uczestnik spektaklu (zwany 

dalej Widzem lub Uczestnikiem wydarzenia) zobowiązany jest do noszenia maseczki 

ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie (przed, w trakcie, jak również po 

zakończeniu spektaklu lub innego wydarzenia kulturalnego). Posiadanie w/w środków 

ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku Teatru przez 

pracowników Obsługi Widowni. W przypadku ich braku pracownicy Teatru mają prawo 

odmówić wstępu na jego teren. 

 

2. W kasie Teatru Polskiego zalecana jest płatność bezgotówkowa. Każdy uczestnik jest 

zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza osobowego i dostarczenia go do kasy 

Teatru przed rozpoczęciem wydarzenia. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem 

zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie                                                                

z obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w 

związku z epidemią COVID-19. 

 

3. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie 

przebywa na kwarantannie i nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym. 

 

4. Uczestnik spektaklu oświadcza, że jeżeli wystąpią u niego objawy COVID-19 nie weźmie 

udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym fakcie Dział Promocji i Sprzedaży Teatru. 

 

5. Dyrektor Teatru może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników 

wydarzenia artystycznego. Uczestnik spektaklu wyraża zgodę na pomiar temperatury 

ciała przed wejściem na widownię. Pomiaru temperatury ciała dokonuje pracownik 

obsługi widowni za pomocą elektronicznego termometru bezdotykowego. Jeżeli 

urządzenie odnotuje u uczestnika temperaturę ciała powyżej 37, 3 ° C, Uczestnik nie 

zostanie wpuszczony na widownię. W takim wypadku uczestnik ma prawo do zwrotu 

zakupionego biletu. 

 

6. Widzowie proszeni są o zachowanie wymaganego dystansu przestrzennego (2 m) 

szczególnie podczas dokonywania pomiaru temperatury przez obsługę widowni oraz 

sprawdzania biletów. 

 

7. Podczas przebywania na terenie Teatru Polskiego Widzowie powinni poruszać się 

w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej 

od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, 

gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 



ukończenia 13. roku życia, 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. 

 

8. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących. 

 

9. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby 

sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. 

 

10. Szatnia Teatru będzie nieczynna do odwołania. Dozwolone jest wniesienie okrycia 

wierzchniego na widownię. 

 

11. W holu kasowym, foyer oraz przy wejściu na widownię dostępne są środki 

dezynfekujące. Widzowie zobowiązani są do dezynfekowania dłoni po wejściu na teren 

Teatru. 

 

12. Liczba Widzów na spektaklu może wynosić maksymalnie 50 % ogólnodostępnych 

miejsc na widowni. Dotyczy to zarówno spektakli kameralnych jak i tych, odbywających 

się na Dużej Scenie. Widzowie zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych przez 

obsługę widowni miejsc (spektakle kameralne). W przypadku spektakli odbywających 

się na Dużej Scenie na numerowanej widowni, Widzowie zobowiązani są do 

zajmowania miejsc przypisanych do biletu. Nie ma możliwości zmiany miejsca na 

widowni. 

 

13. Widzowie znajdujący się w Teatrze zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się 

do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi Teatru. Widzowie są zobowiązani 

do przestrzegania zaleceń Obsługi Widowni związanych z reżimem sanitarnym oraz 

dostosowanie się do systemu wpuszczania i wypuszczania widzów w zależności od 

specyfiki sali (Sceny). Należy zgłaszać Obsłudze Widowni wszelkie nieprawidłowości 

związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń 

związanych z COVID 19. 

 

14.  Uczestnik spektaklu jest świadomy, że mimo zastosowania przez Teatr środków 

ochronnych,    w obecnej sytuacji pandemicznej może dojść do zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 


