Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zasady bezpieczeństwa dotyczące udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum
Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w związku z epidemią wirusa SARSCoV-2 w Polsce
§ 1. Postanowienia ogólne
1. W związku z epidemią COVID-19 wprowadza się szczególne środki ostrożności w Centrum
Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, zwanym dalej „Filharmonią”.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych na terenie Filharmonii są
zobowiązane do stosowania się do niniejszych zasad oraz zaleceń personelu Filharmonii
w tym zakresie.
3. Pracownik ochrony Filharmonii na podstawie uprawnień wynikających z art. 36 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji, odmowy wstępu oraz
wyproszenia z budynku Filharmonii oraz z terenu Placu Sztuk osób, które nie przestrzegają
niniejszych zasad oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących aktualnie w Filharmonii.
§ 2. Zasady uczestnictwa publiczności w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii
1. W celu punktualnego rozpoczęcia wydarzeń z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur
przyjętych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, należy przybyć do Filharmonii
najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
2. Każda osoba wchodząca do budynku Filharmonii i z niego wychodząca zobowiązana jest do
niezwłocznego zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym.
3. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w przedsionku wejścia głównego oraz
w przedsionku wejścia bocznego do Filharmonii, a także w kasie i w toaletach w budynku
Filharmonii.
4. Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii są
zobowiązane udostępnić swoje dane osobowe i kontaktowe w celu umożliwienia służbom
sanitarnym, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, kontaktu na wypadek
dochodzenia epidemiologicznego w ramach zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
5. Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii są
zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że według własnej najlepszej wiedzy nie
są zakażone oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Oświadczenie to uczestnik składa przy zakupie biletu wstępu online lub w kasie Filharmonii,
bądź przy wejściu na wydarzenie. Obowiązek ten nie dotyczy osób uczestniczących
w wydarzeniach odbywających się na Placu Sztuk. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do
niniejszych zasad.
6. Dane osobowe określone w ust. 4. podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) [ „RODO”].
Odmowa podania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 oraz odmowa złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, skutkować będzie brakiem możliwości rezerwacji
i zakupu biletów.
Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii
zostaną poddane czynności pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego
termometru. W przypadku odmowy poddania się pomiarowi, a także gdy po
przeprowadzonym badaniu zostanie stwierdzone, że temperatura ciała jest równa lub
przekracza 37,5 stopnie Celsjusza, osoby te zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia
budynku Filharmonii.
Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii mają
obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy lub
kasku ochronnego z zastrzeżeniem ust. 10.
Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
1) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie
nie jest wymagane.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
1) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
2) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii są
zobowiązane do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w kasie filharmonii.
Zaleca się nie korzystanie z dźwigów osobowych w strefie parkingu i we foyer Filharmonii.
W czasie epidemii COVID-19 powinny one być przeznaczone do użytku przez osoby starsze,
niepełnosprawne, kobiet w ciąży oraz dzieci do lat 2 wraz z opiekunami. Konieczność
skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze.
W czasie epidemii COVID-19 szatnia Filharmonii jest nieczynna.
W czasie epidemii COVID-19 nie ma możliwości korzystania z usług gastronomicznych
kawiarni działającej w Filharmonii.
Zawiesza się możliwość zwiedzania budynku Filharmonii.
W wydarzeniach odbywających się w sali koncertowej każdorazowo może wziąć udział
maksymalnie 291 osób (Załącznik nr 2). W wydarzeniach odbywających się w sali kameralnej
każdorazowo może wziąć udział maksymalnie 70 osób (Załącznik nr 3). W wydarzeniach
odbywających się na Placu Sztuk i terenach zielonych wokół Filharmonii każdorazowo może
wziąć udział maksymalnie ilość osób określona w przepisach powszechnie obowiązujących
w niniejszym zakresie.
Publiczność zobowiązana jest do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc, oznaczonych
na bilecie wstępu bądź wskazanych przez pracowników obsługi wydarzenia, a także do
opuszczania widowni stopniowo najbliższym dostępnym wyjściem, o czym przypominać będą
odpowiednie komunikaty głosowe.

20. Dla widzów wydarzeń organizowanych przez Filharmonię, którzy uczestniczą w pokazie
z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, której stan zdrowia nie pozwala poruszać się samodzielnie został
wyznaczony oddzielny sektor. Sprzedaż biletów w tym sektorze odbywa się wyłącznie w kasie
biletowej z zachowaniem odpowiednich norm.
21. W przypadku koncertów familijnych wyłącza się ze sprzedaży co drugi rząd na widowni.
A sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie w kasie biletowej.
22. Uczestnicy wydarzeń odbywających się w Filharmonii zobowiązani są zachowywać dystans
2 metrów w kolejkach do kasy oraz toalet.
23. Uczestnicy wydarzeń odbywających się w Filharmonii zobowiązani są poruszać się w sposób
zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 2 metry, chyba że
zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do
ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, której stan zdrowia nie pozwala poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania
dystansu przestrzennego podczas poruszania się nie obowiązuje osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.
24. Na terenie Filharmonii umieszczono instrukcje sanitarne dotyczące m.in. skutecznego mycia
rąk, noszenia maseczki i zachowywania bezpiecznego dystansu. Uczestnicy wydarzeń
organizowanych w Filharmonii proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi
i przestrzeganie zasad.

§ 3 Sprzedaż biletów

1. Kasa biletowa otwarta od dnia 1 lipca 2020 r., czynna od wtorku do czwartku od godz. 12:00
do 16:00 oraz na godziną przed koncertem.
2. Kasa biletowa od 1 września czynna od wtorku do piątku od godz. 12.00 do 17.00 oraz na
godzinę przed koncertem.
3. Rekomendowaną formą nabycia biletów wstępu na wydarzenia w Filharmonii jest zakup
przez Internet. Wyjątek stanowią bilety wstępu na koncerty familijne, na które bilety zakupić
można wyłącznie w kasie biletowej Filharmonii.
4. Nie ma konieczności wydruku biletów; można je wyświetlić w urządzeniu mobilnym.
5. Preferowaną formą płatności w kasie Filharmonii jest płatność bezgotówkowa.
6. Osoby stojące przy kasie biletowej zobowiązane są do zachowania 1 metra odstępu od osób
je obsługujących, a 2 metrów odstępu od innych osób czekających w kolejce.
7. W pomieszczeniu kasy biletowej może jednorazowo przebywać 1 osoba przy każdym
stanowisku obsługi.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Zakup biletu na wydarzenia organizowane w Filharmonii stanowi akceptację niniejszych
zasad zobowiązanie się do ich stosowania.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami stosuje się Regulaminy obowiązujące
w Filharmonii, w szczególności Regulamin określający ceny i zasady sprzedaży biletów oraz
Regulamin określający zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum
Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.
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