
 REGULAMIN 
udziału w plenerowych seansach filmowych i imprezach kulturalnych 

oraz korzystania z pomieszczeń w Dworze Zieleniewskich 
w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

 
*   Regulamin określa zasady korzystania z sal oraz zasady udziału w imprezach, takich jak:  koncerty, 
spotkania, plenerowe pokazy filmowe 

*   W Trzebińskim Centrum Kultury stosowany jest monitoring wizyjny  

*   Pracownicy TCK są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

1. Wstęp na imprezy organizowane w Trzebińskim Centrum Kultury  jest możliwy za okazaniem 
ważnego biletu. Wyjątek stanowią imprezy nie biletowane. 

2. Bilety możliwe są do nabycia w miejscu imprezy ( w kolejce należy zachować dystans 2 metry )                   
preferowany jest zakup on-line przez strone www.tck.trzebinia.pl. 

3. Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe 
nie będą uwzględniane.                                                                                                   

4. Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania seansu/imprezy 

5. Na salach i w ogrodzie będzie dostępna nie więcej niż połowa miejsc. Widzowie winni zajmować 
wyłącznie wyznaczone miejsca i nie zmieniać ich w trakcie trwania seansu/imprezy, pamiętając o 
zachowaniu wymaganego dystansu.  

6. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:                                                         
     -  widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia                                        
     -  widza, widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,   
        osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan  
        zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

                 -  osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
           7. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie/imprezie, musi pozostać na   
           wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności  
           skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk – umożliwienie 
           dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą  
           zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie  
           urządzeń przeznaczonych do skorzystania 

8. Uczestnicy  wydarzeń kulturalnych organizowanych w pomieszczeniach Dworu zobowiązani są         
zakrywać usta i nos.                                                                                                                                                          
Należy posiadać maseczki ochronne lub inne osłony zakupione we własnym zakresie. Istnieje 
możliwość zakupienia maseczki w kasie  

9. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  



10. Poddać się wyrywkowemu mierzeniu temperatury 

11. Po zakończeniu wydarzenia widzowie winni skorzystać z wyznaczonych wyjść. Zużyte środki 
ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki ) należy wrzucić do wyznaczonego pojemnika.  

12. W czasie pandemii szatnia dla klientów będzie nieczynna, istnieje możliwość korzystania z szatni 
samoobsługowej.  

13. Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, nie będą wpuszczani na salę. 

14. Podczas SEANSÓW FILMOWYCH i IMPREZ zabrania się:                                                     - 
Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 
43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.                                                                                   
-    Korzystania z telefonów komórkowych.                                                                                                   -    
-    Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów.                                                                       
-    Wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych                                                                          -     
-    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie. 

15. Podczas imprezy plenerowej teren dla widowni należy oznaczyć aby uniemożliwić mieszanie się 
publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami. 

16. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line lub 
na miejscu wypełniając oświadczenie ) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-
CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

17. W sytuacji zarażenia się COVID-19 na terenie Dworu Zieleniewskich uczestnik nie będzie  wnosił 
skarg, zażaleń i pretensji do Trzebińskiego Centrum Kultury będąc całkowicie świadomym  zagrożenia 
epidemicznego mającego miejsce w obecnej sytuacji w kraju.  
 
18. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych oraz 
numeru telefonu w przypadku zarażenia COVID-19. 
 
19. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnik podda się procedurze postępowania 
zgodnie z wytycznymi GIS 

20. Udział w seansie/ imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu  

21. Regulamin został sporządzony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  


