
 

 

 

SZCZEGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IM. JANA KIEPURY 

ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2 

 

§ 1. 

1.  Niniejsze zasady określają warunki uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych (zwanych dalej 

„Wydarzeniami”) organizowanych przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, zwany dalej „Organizatorem”, 

który prowadzi działalność teatralną, koncertową, kinową (pod szyldem „Kino Praha”), a także organizuje inne formy 

artystyczne i kulturalne, prezentowane w salach teatralnych i kinowych usytuowanych w Warszawie przy 

ul. Jagiellońskiej 26 w okresie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

2.  Poniższe zasady zostały opracowane w oparciu o wytyczne wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego rekomendujące przyjęcie i stosowanie 

zasad niezbędnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w zakresie działalności 

prowadzonej przez Organizatora. 

 

§ 2. 

1.  Widzowie są informowani podczas rezerwacji i zakupu biletów o tym, że uczestnictwo w Wydarzeniu jest 

równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminów Organizatora, dostępnych na stronie 

www.mteatr.pl. 

2.  Regulaminy opisane w ust. 1 wiążą wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy 

nabyły bilet osobiście w kasie Organizatora, w drodze on-line, czy za pośrednictwem osób trzecich. 

 

§ 3. 

Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w całym obiekcie 

oraz na widowni w salach teatralnych i kinowych, powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem 

na terenie obiektu, a także do stosowania się do wytycznych i zaleceń pracowników obsługi widowni. 

 

§ 4. 

1.  W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest zakażona wirusem 

SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też pod nadzorem epidemiologicznym. 

2.  Przed wejściem do obiektu każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do poddania się zmierzeniu temperatury 

ciała, wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,  

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

3.  Oświadczenie może zostać złożone także drogą elektroniczną, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem 

Wydarzenia, przekazane na adres e-mail: kasa@mteatr.pl. 

4.  Jeżeli uczestnik Wydarzenia nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, temperatura jego ciała przekracza 38°C, 

nie posiada maseczki lub przyłbicy, odmawia wypełnienia oświadczenia albo jeżeli wypełnione oświadczenie zostało 

złożone przez taką osobę ze znacznym wyprzedzeniem, w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3 straciło 

aktualność do chwili wejścia takiej osoby do obiektu w związku z Wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana 

do ponownego jego złożenia lub powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu i nie zostanie do niego dopuszczona. 
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5.  Organizator udostępnia wzór oświadczenia i informację o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem 

strony internetowej www.mteatr.pl, jak również w formie papierowej przy wejściu na teren obiektu w Punkcie Obsługi 

Widza. 

 

§ 5. 

1.  Na terenie obiektu oraz w przestrzeni, w której organizowane są Wydarzenia, należy przestrzegać obowiązku 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym obowiązek ten dotyczy zarówno uczestników 

Wydarzenia przebywających na widowni podczas trwania całego spektaklu, seansu kinowego lub innego wydarzenia 

artystycznego. 

2.  Organizator nie zapewnia widzom maseczek lub przyłbic. Zakup jednorazowych maseczek możliwy jest w punkcie 

kasowym. 

3.  Na terenie obiektu, oraz w przestrzeni widowni sal teatralnych i kinowych, podczas wchodzenia na widownię, 

zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych  

i wytycznych personelu obsługi widowni, w tym zachować dystans społeczny od innych osób wynoszący nie mniej  

niż 1,5 m. 

4.  Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekcji/mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego 

przez Organizatora, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren obiektu lub widowni 

albo opuszczania tych miejsc. 

 

§ 6. 

1.  Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni obiektu będzie rozpoczynana na 60 minut przed 

planowanym rozpoczęciem Wydarzenia. 

2. Osoba spóźniona będzie wpuszczana na wydarzenie teatralne lub seans filmowy tylko w przypadku, jeśli nie zakłóci to 

przebiegu spektaklu lub projekcji i wyłącznie za zgodą pracownika obsługi widowni. 

 

§ 7. 

1.  Organizator udostępnia widzom odpowiednią liczbę miejsc na widowni w salach teatralnych oraz kinowych, 

nie przekraczającą liczby ustalonej zgodnie z aktualnymi wymaganiami. 

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

3.  Organizator wyznacza miejsca na widowni z zachowaniem odpowiedniego odstępu zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

normami prawnymi. Obowiązek zachowania odstępu pomiędzy widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie 

z dzieckiem do ukończenia 13-tego 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, a także osób, które są członkami jednego gospodarstwa 

domowego. 

4.  Zamiana miejsc wyznaczonych przez Organizatora nie jest możliwa. 

5.  Pracownicy obsługi widowni są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która 

nie przestrzega regulaminu, zasad organizacji widowni lub wytycznych przekazywanych w komunikatach głosowych. 

 

§ 8. 

1.  Organizator wywiesza w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania 

i  zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje 

dezynfekcji rąk, a ponadto oznakuje pojemniki przeznaczone na zużyte środki ochrony osobistej. 
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2.  Organizator zaleca Uczestnikom Wydarzeń posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi, a także  

o dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych bezgotówkowo. 

 

§ 9. 

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

w każdym czasie. 

2.  Niniejsze zasady obowiązują od dnia 16 października 2020 r., zmienione w dniu 5 lutego 2021 r. i pozostają w mocy 

do odwołania. 


