
załą€znik nr 1
do Zalządzenia N 73/2021

z dnia 7.12.202! l.

Regulamin
Wydarzeń or8anizowanych w obiektach ŚoK

określający sżczególne zasady bezpiecż€ństwa W żwiążku
zża8rożeniem epidemiologicznym Wirusem sARs-cov-2

1. Niniejszy Re8ulamin Wydarzeń ma zastosowanie do Wszelkich Wydarzeń, których
or8anizatorem jest ŚWidnicki ośrodek Kultury W ŚWidnicy (dalej żWany organjżatorem) oraz
Wydarzeń a8encyjnych, które odbywają się ) obiektach or8anizatora.

2. Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa WwydarzeniU jest bilet WystaWiony na dane
Wydarzenie.

3. Zakup biletu na Wydarzenie organiżowane przez or8anizatora (Iub Wydarzenie a8encyjne
odbywające się W obiektach or8aniżatora )je5t rÓWnoznaczny z zaakceptowaniem WarunkóW
uczestnictwa W Wydarzeniu i stanowizobowiązanie do przestrze8ania zasad okreŚlonych tym
Re8ulaminem,

4. or8aniżator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego Wydarzenia bez Wcześniejszego
uprżedżenia. organizator nie będzie zobowiązany do źadnej rekompensaty lub
odszkodowania wobec posiadacża biletu poza zwrotem róWnowartości ceny biletu na

odwołane Wydarzenie,
5. orBanizator zastrżega sobie prawo do Wszelkach moźIiwych zmian W przebiegu Wydarzenia

z powodÓW nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez
WczeŚniejsze8o uprzedzenia i rekompensaty,

6.
7.

organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
Widzowie niepełnoletni mo8ą ucżestniczyć WWydarzeniu za Z8odą ina odpowiedzialność
praWnych opiekunÓW.

8. Wewnątrz obiektu or8anizatora obowiązu]'e dezynfekcja dłonj, dystans społeczny oraz
żakrywanie maseczką ust i nosa, osoby naruszające powyższe normy nie zostaną Wpuszczone
na Widownię lub zostaną Wyproszone z Wydarzenia bez prawa rekompensaty za zakupiony
biIet,

9. ŚoK informuje, iż W związku z obecnie obowiązującymi przepisami Rozporządżenia Rady
MinistróW z dnia 6 ma|a 2027 r, W sprawie ustanowienia określonych o8ranicżeń, nakazóW i

żakazóW W zwiążku z Wystąpieniem stanu epidemii (Dz,U. z 2021 r. poz. 86l z późn. zm), jest
on zobowiązany przestrzegać limatu mie]'sc, które mo8ą być udostępniane ucżestnikom
Wydarzeń, Zgodnie z Rozpo.ządzeniem do limitu miejsc nie Wlicza się osób żasżczepionych.
Popżez osobę zaszczepioną rożumie się osobę, która prryjęła co najmniej jedną (W

prżypadku szcżepjonek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek
dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko covlD-19 dopuszczone.i do obrotu W Unii
Europejskiej, która posiada stosowne zaśWiadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki
szcżepionki uptynęło co najmniej 14 dni, or8anizator zwraca się o udzielenie informacji przez

uczestnika Wydarzenia, czy jest on osobą zaszczepioną, a także o okazanie żaŚWiadczenia
potwierdzające8o status osoby za§?czepionej przeciwko covlD,19. or8anizator informuje, iż
udzielenie powyższych informacii oraz okażanie do W8lądu zaśWiadczenia potwierdzającego
statu§ osoby zaszczepionej przeciwko covlD-19 jest dobrowolne i zależne od decyzji
uczestnika Wydarzenia,

10. Uczestnik może Wyrazić Wolę niewliczania go (i/lub osoby na rzecz któiej nabyto bilet) do
limitu miejsc oraz udzieljć dobrowolnie informacji o posiadanju statusu osoby zasżczepione]'
W trakcie zakupu biletu na Wydarzenie poprzez stronę internetową or8aniżatora albo W

punkcie sprzedaży organizatora. Weryfikacja żaśWiadczeń będżie odbywała się za

pośrednictwem Wyżnaczone8o personelu or8aniżatora przy Wstępie na Wydarzenie,
organizator zastrzega takźe możliwośĆ weryfikacji tożsamoŚci Uczestnika poprzez zwrócenie



się o okażanje do W8lądu dokumentu potwierdzającego tożsamość tJczestnika - ma to na
celu Weryfikację, cży okazane zaśWiadczenie dotyczy Uczestnika, który nim się poslu8uje.

11. W prżypadku Wyrażenia przez uczestnika Wydarzenia Woli niewliczania go do limitu miejsc z

uwa8i na udziele.ie przeż ucżestnika informacji or8anizatorowi o posiadaniu statusu osoby
Łaszczepiofiej, aIe naeokażania do Wglądu wyznaczonym pracownakom or8anizatora
żaśWjadczenia or8aniżator zastrzega, iż uczestnik taki może zostać niewpuszczony na

Wydarżenie, jeżeli W danym Wydarzeniu zostanie osią8nięty limit miejsc z8odnie z

Rozporządzeniem, a udział uczestnika spowodowalby je8o przekrocżenie. W takim przypadku
uczestnik nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków ża niewykorzystany bilet, a

organizator zwolniony jest z jakiejkolwiek o_d powied zia lnoŚci z te8o tytułu.
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świdniclł


