
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

 ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU  

  

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) wprowadzony przez Teatr Wielki im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu (dalej Teatr) określa szczególne zasady uczestniczenia 

w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu w jego siedzibie i poza siedzibą Teatru (dalej Wydarzenie) w celu konieczności 

przeciwdziałania i zapobiegania epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

2. Regulamin wprowadza się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych 

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego, których treść znajduje się    na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-

rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2- w-polsce  

§ 2 

1. O niniejszym Regulaminie Teatr informuje Widza (uczestnik Wydarzenia) oraz udostępnia go 

Widzowi kupującemu bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej 

„Biletem”), przed dokonaniem zakupu Biletu na stronie internetowej Teatru 

www.opera.poznan.pl a także podczas zakupu biletu poprzez powyższą stronę. 

2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od  

tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.  

§ 3  

1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w miejscu organizowania przez 

Teatr Wydarzenia zasad i stosowania się do poleceń osób działających w imieniu Teatru. 

http://www.opera.poznan.pl/


2. Osoby działające w imieniu Teatru w miejscu Wydarzenia  są uprawnione do wezwania 

osoby biorącej udział w Wydarzeniu (Widza) do opuszczenia miejsca Wydarzenia, w 

wypadku nie przestrzegania przez nią Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w 

ust. 1, przy czym w takim przypadku cena 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, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

2. Przed wejściem na miejsce Wydarzenia każdy Widz 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. Oświadczenie można złożyć wyłącznie w dniu wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie. 

4. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Teatru:  

https://opera.poznan.pl/pl/regulaminy-sprzedazy-biletow.  

Widzowie którzy zakupili bilet drogą elektroniczną otrzymują takie Oświadczenie mailowo 

oraz dostępne są w kasach Teatru. 

Obsługa Teatru będzie także przygotowana do wydania Oświadczeń w dniu Wydarzenia. 

5. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, taka osoba jest zobowiązana 

do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet nie 

podlega zwrotowi.  

6. Jeżeli Widz odmawia złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Teatr nie dopuści 

Widza do udziału w Wydarzeniu, a cena za Bilet nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku 

z udziałem Widza w Wydarzeniu, dane zawarte przez Widza w Oświadczeniu będą mogły 

zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym na ich żądanie bądź decyzją 

Teatru. 

8. Oświadczenie będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia zakończenia 

Wydarzenia. Po tym terminie zostanie zniszczone, na okoliczność czego zostanie 

sporządzony protokół. 

9. Widzowie składający Oświadczenie na wskazany powyżej adres e-mail zobowiązani są do 

przekazania informacji na wejściu Teatrowi która to okoliczność będzie weryfikowana. 

§ 6 

1. Teatr zastrzega prawo pomiaru temperatury ciała Widza w sposób bezdotykowy 

(termometrem bezdotykowym). 

2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej 

https://opera.poznan.pl/pl/regulaminy-sprzedazy-biletow


temperatury ciała Widza spowoduje odmowę dopuszczenia Widza do udziału w Wydarzeniu, 

a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.  

§ 7 

1. Na miejscu Wydarzenia Widz zobowiązany jest do bezwzględnego zakrywania ust i nosa za 

pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym obowiązek ten dotyczy także Widzów w trakcie 

Wydarzenia przebywających na widowni. Teatr nie zapewnia widzom maseczek lub przyłbic.  

2. Na terenie Wydarzenia, w tym także podczas przemieszczania się  na widownię, zajmowania 

miejsc i wychodzenia z widowni lub z miejsca Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać 

regulacji porządkowych i wytycznych wskazanych przez osoby upoważnione przez Teatr, 

w szczególności Widz zobowiązany jest zachować dystans społeczny nie mniej niż 2 m 

w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.  

3. Widz   jest  zobowiązany do dezynfekcji środkami dezynfekującymi zapewnionymi przez 

Teatr, umieszczonymi w oznakowanych miejscach, w szczególności przed wejściem na teren 

Wydarzenia    

§ 8  

1. Procedura wpuszczania Widzów na teren Wydarzenia rozpoczynać się będzie na 45 minut 

przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i kończyć na 15 minut przed rozpoczęciem 

Wydarzenia.  

2. Widz (Uczestnik) spóźniony nie będzie miał możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu, a cena 

za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.  

§ 9 

1. Teatr udostępnia Widzom wyznaczoną ilość miejsc na widowni.  

2. Widz ma obowiązek respektowania zasad zajmowania miejsc na widowni w sposób 

wyznaczony przez Teatr z uwzględnieniem postanowień ust.3. 

3. Rzędy powinny być przez Widzów zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem co najmniej 

jednego wolnego miejsca między Widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego 

wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy Widza, który bierze udział w Wydarzeniu 

z dzieckiem poniżej 13. roku życia, jest osobą towarzyszącą osobie z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie lub osobie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

4. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych przez Teatr miejsc . 

§ 10 



1. Zaleca się Widzom: 

a. posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.  

b. o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.  

§ 11 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020    


