
Regulamin Sanitarny w Teatrze 
Powszechnym w Łodzi na czas 
pandemii dla widzów uczestniczących 
w Wydarzeniu/Spektaklu

1. Do dokonania rezerwacji i zakupu biletów 
w kasie biletowej, zakupu online przez 
Bilety24 oraz dla Widzów uczestniczących 
w wydarzeniu zastosowanie ma Regulamin 
rezerwacji, sprzedaży biletów i uczestnictwa 
w wydarzeniu Teatru Powszechnego w Łodzi 
z uwzględnieniem odrębności wynikających 
z niniejszego Regulaminu Sanitarnego. 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu, 
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany 
przestrzegać. 

3. Jeśli Uczestnik, który wcześniej zakupił bilety, 
zaobserwuje u siebie objawy choroby, nie 
może wziąć udziału w wydarzeniu i ma 
obowiązek poinformować o tym organizatora 
przed wydarzeniem. 

4. Przed wejściem do teatru i holu kasowego 
Widzów obowiązują zalecenia zasłonięcia 
odpowiednią maseczką ochronną ust i nosa, 
dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub 
założenia jednorazowych rękawiczek, a także 
zachowania bezpiecznego dystansu. 

5. Uczestnikiem wydarzenia nie może być 
osoba objęta kwarantanną lub izolacją 
bądź u której występuje więcej niż jeden 
z następujących objawów chorobowych: 
gorączka, kaszel, katar, ból gardła, duszności, 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, 
ból głowy lub mięśni, dreszcze, zaburzenia 
węchu lub smaku. 

6. Organizator zaleca, aby przybyć na 
wydarzenie wcześniej i dokonać wszelkich 
formalności w spokojnej atmosferze, unikając 
tłumu. 

7. Organizator zapewnia rozmieszczenie 
środków do dezynfekcji przy wejściu, na 
terenie Teatru i toaletach, wywieszenie 
tablic informacyjnych przypominających 
o obowiązku noszenia maseczek 
i zachowania odpowiedniego dystansu 
społecznego.

8. Uczestnik ma obowiązek zastosować 
się do wytycznych pod kątem zasad 
logistyki i bezpieczeństwa na terenie 
Teatru oraz zaleceń obsługi wydarzenia. 
Obsługa wydarzenia będzie kontrolowała 
przepływ publiczności przy wejściu do 
Teatru i na widownię, w czasie przerwy 
oraz po zakończeniu wydarzenia i na 
bieżąco reagowała na brak zachowania  
odpowiedniego dystansu.  

9. Organizator udostępni uczestnikom liczbę 
dostępnych miejsc wynikającą z aktualnie 
obowiązujących przepisów i wytycznych 
sanitarnych. W celu zachowania norm 
bezpieczeństwa widzowie będą mogli wejść 
na widowni odpowiednio wcześniej. 

10. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek 
samodzielnego wyposażenia się w materiały 
ochrony osobistej – maseczka zasłaniająca 
nos i usta. Maseczka musi być odpowiednio 
używana od momentu wejścia do Teatru, 
przez cały czas trwania wydarzenia, w czasie 
trwania przerwy, w kawiarni i toaletach,  
aż do opuszczenia Teatru. 

11. Pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej 
będzie znajdował się w holu kasowym, przy 
drzwiach wyjściowych z Teatru.  

12. Organizator zapewnia, że pracownicy  
Działu Sprzedaży i Obsługi Widzów oraz 
personel sprzątający wyposażony jest 
w odpowiednie środki ochrony osobistej 
(maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki  
do dezynfekcji rąk); 

13. Osoby nie stosujące się do niniejszego 
regulaminu lub do zaleceń pracowników 
Działu Sprzedaży i Obsługi Widzów, mogą 
zostać wyproszone z Teatru.


