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REGULAMIN  
 

rezerwacji i uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym   

pt. „Vox Animae Symphonialis - Głos Duszy Brzmiącej”  

w kościele św. Rocha w Tłokowie 

20 września 2020 r., godz. 17.00 
 

  

1. Podczas wydarzenia artystycznego, organizowanego przez  Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach (zwany 

dalej Organizatorem) w czasie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego obowiązują wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). 

2. W wydarzeniu artystycznym może wziąć udział maksymalnie 120 widzów. 

3. Do wejścia na teren kościoła św. Rocha w Tłokowie (Obiektu) w dniu wydarzenia artystycznego 

upoważnia wejściówka. 

4. Rezerwacja wejściówek jest możliwa mailowo pod adresem mok.biuro@wp.pl. lub telefonicznie  

pod numerem 89 718 12 16. 

5. Przy rezerwacji wejściówek poprosimy o podanie podstawowych danych osobowych uczestnika 

wydarzenia. Będą one przechowywane do 2 tygodni po wydarzeniu i mogą być udostępnione GIS w razie 

zaistnienia takiej potrzeby. Formularz zgody RODO prześlemy przy rezerwacji. 

6. Zgodnie z wytycznymi MKiDN, Ministerstwa Rozwoju oraz GIS dla organizatorów imprez kulturalnych  

w trakcie epidemii, przy rezerwacji wejściówek obowiązkowe będzie przesłanie mailem oświadczenia  

o aktualnym stanie zdrowia. Formularz przyślemy przy rezerwacji lub można go podpisać tuż przed 

wydarzeniem artystycznym. 

7. W dniu wydarzenia artystycznego pozostałe wolne wejściówki będziemy wydawać w godz. 16-16.45 przed 

wejściem do Obiektu. Przy odbiorze wejściówki będzie również możliwe wypełnienie formularzy. 

8. Uczestnicy wydarzenia mają bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy własnych 

środków ochrony. Osoby niestosujące się do tego obowiązku nie zostaną wpuszczone na wydarzenie. 

9. Prosimy o skorzystanie przed zajęciem miejsc z udostępnionych przez  Organizatora środków  

do dezynfekcji rąk oraz o utrzymywanie zalecanego 2 metrowego dystansu od innych osób w kolejce 

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

10. Z powodu epidemii nie będzie możliwy kontakt z artystami po koncercie, chyba że sami występujący 

zdecydują inaczej. 

11. Osoby posiadające wejściówki zostaną wpuszczone do wnętrza Obiektu na pół godziny przed 

rozpoczęciem wydarzenia. Będzie można zajmować tylko wyznaczone przez Organizatora miejsca. 

12. Ze względów bezpieczeństwa każdy z uczestników wydarzenia w czasie jego trwania zobowiązany jest  

do pozostania na swoim miejscu. Przemieszczanie się będzie dopuszczalne wyłącznie w celu skorzystania  

z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Obiektu.  

13. Dzieci do ukończonych lat czterech powinny być trzymane przez opiekunów na kolanach. 

Prosimy o uwzględnienie tego ograniczenia przy podejmowaniu decyzji o zabraniu  

na wydarzenie artystyczne młodszych dzieci. 

14. Dzieci siedzące na kolanach opiekunów również powinny posiadać wejściówkę na wydarzenie artystyczne. 

Otrzymanie wejściówki wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka wymaganych przez GIS i 

podpisaniem oświadczenia przez opiekuna prawnego. 

15.  Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem  

i przestrzeganie jego zapisów. 

16. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia  

z powodu zmiany stanu zagrożenia epidemiologicznego lub wprowadzenia wytycznych GIS, 

uniemożliwiających organizację wydarzenia artystycznego w zaplanowanej przez Organizatora formie. 
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