
ОСОБЛИВІ УМОВИ УЧАСТІ В ПОДІЯХ  
ОРГАНІЗОВАНИХ ПОЗНАНСЬКОЮ ЕСТРАДОЮ (ESTRADA POZNAŃSKA)  

У «СЦЕНІ НА ПОВЕРСІ» (SCENA NA PIĘTRZE) 

пов’язані з протидією COVID-19 

I  

1. Цей регламент (далі «Регламент») містить особливі умови участі в подіях (далі 
«Події») організованих «Сценою на поверсі» (Scena na piętrze) (далі 
«Сцена» (Scena)). 

2. Регламент вводиться з метою впровадження Вказівок для організаторів 
культурно-розважальних заходів під час епідемії вірусу SARS-CoV-2 в Польщі, 
виданих Міністерством культури і національної спадщини, Міністерством розвитку і 
Головним санітарним інспектором, доступних на сайті 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-
rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce. 

II 

1. Регламент надається особі, яка купує квиток, що дає право на участь у Події (далі 
«Квиток»), перед здійсненням купівлі Квитка такою особою. 

2. Здійснення купівлі Квитка після ознайомлення з Регламентом рівносильно 
прийняттю Регламенту і зобов’язанню дотримуватись його положень. 

3. Регламент є обов’язковим для всіх осіб, які мають намір взяти участь у Події, 
незалежно від того чи купили вони Квиток особисто чи через третіх осіб. 

III 

1. Учасник Події зобов’язаний дотримуватись діючих у «Сцені» принципів порядку, 
пов’язаних, зокрема, з пересуванням та безпекою на території «Сцени», а також 
дотримуватись вказівок персоналу «Сцени». 

2. Персонал «Сцени» має право заборонити участь у Події особі, яка не дотримується 
Регламенту, принципів або вказівок, про які йдеться в абз. 1, і в такому випадку 
оплата за Квиток такої особи не підлягає поверненню. 
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IV 

1. Взяти участь у Події має право виключно особа, яка, наскільки їй відомо, не є 
інфікованою вірусом SARS-CoV-2, не перебуває на карантині, а також не перебуває 
під епідеміологічним наглядом. 

2. Перед входом у «Сцену» кожен учасник Події зобов’язаний подати письмову заяву 
(далі «Заява»), що, наскільки йому відомо, він не є особою, інфікованою вірусом 
SARS-CoV-2 і не перебуває на карантині або під епідеміологічним наглядом. 

3. Якщо ця особа не відповідає вимогам, вказаним в абз. 1, і відмовляється подати 
Заяву, то така особа зобов’язана утриматись від участі у Події, не буде допущена 
до участі в Події, і в такому випадку оплата за Квиток такої особи не підлягає 
поверненню. 

4. Сцена надає зразок Заяви, зокрема, на сайті Познанської Естради. 

V 

1. Сцена надасть кожній особі, що приймає участь у Події, бланк (далі «Бланк»), у 
якому така особа матиме право надати вказані у Бланку дані. 

2. Надання даних, про які йдеться в абз. 1, не є обов’язковим, а потрібно для 
отримання можливості зв’язатися з особою, яка вказала свої дані, у випадку 
виявлення загрози інфікування вірусом SARS-CoV-2 у зв’язку з участю в Події. 

3. У випадку виявлення загрози інфікування вірусом SARS-CoV-2 у зв’язку з участю в 
Події, «Сцена» може передати дані, що містяться в Бланку, відповідним 
санітарним службам. 

4. «Сцена» зберігатиме Бланк протягом 2 тижнів з моменту Події. 

VI 

1. «Сцена» може запровадити процедуру вимірювання температури тіла кожної 
особи, яка заходить у «Сцену». 

2. Відмова пройти процедуру вимірювання тіла або виявлення підвищеної 
температури тіла призведе до відмови допущення цієї особи до участі в Події, і в 
такому випадку оплата за Квиток такої особи не підлягає поверненню. 

          

          VII 

1. На території «Сцени» обов’язково потрібно дотримуватись обов’язку прикривати 
рот і ніс за допомогою одягу або частини одягу, респіратора, маски, захисного 
екрана/бар’єру або захисної каски, і цей обов’язок стосується також осіб, що 
перебувають в  аудиторії під час Події. 

2. «Сцена» не забезпечує глядачів масками і захисними екранами/бар’єрами. 

3. На території «Сцени», зокрема під час входу на територію «Сцени», входу у 
глядацький зал «Сцени», займання місць і виходу з глядацької зали або зі 
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«Сцени» необхідно беззаперечно дотримуватись регулювання порядку і вказівок 
персоналу; потрібно дотримуватись дистанції з іншими особами, що становить 
не менше ніж 2 м. у черзі до входу або виходу, а в інших випадках – не менше 
ніж 1,5 м. 

4. Учасника Події можуть зобов’язати помити руки з дезінфікуючим засобом, яким 
забезпечує «Сцена», у визначених місцях, зокрема під час входу на територію 
«Сцени» або глядацької зали або виходу з цих місць. 

5. Персонал «Сцени» має право обмежити участь у Події для особи, яка не 
дотримується принципів, про які йдеться в абзацах з попередженнями, і в 
такому випадку оплата за Квиток такої особи не підлягає поверненню. 

VIII 

Процедура пуску учасників Подій на територію «Сцени» буде розпочинатись за годину 
до запланованої Події. 

IX 

1. «Сцена» надає глядачам доступ не більше ніж до половини загальної кількості 
місць. 

2. Учасник події зобов’язаний поважати принципи організації аудиторії, визначеної 
«Сценою». 

3. Ряди займаються поперемінно, з дотриманням одного вільного місця між 
глядачами. 

4. Заборонено змінювати визначені місця. 

5. Персонал «Сцени» має право обмежити участь у Події особі, яка не дотримується 
принципів, про які йдеться в абзацах з попередженнями, і в такому випадку оплата 
за Квиток такої особи не підлягає поверненню. 

X 

1. Просимо Учасників Подій користуватись, в міру можливості, електронними 
квитками. 

2. Просимо Глядачів здійснювати всі розрахунки безготівковим шляхом.  

XI 

1. Принципи участі у Події або перебування на території «Сцени» можуть 
доповнюватись або змінюватись у будь-який час. 

2. Регламент діє з 14.08.2020 р. і залишається в силі до моменту відкликання. 
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Контактні дані Познанської Естради (Estrada Poznańska): 

тел.:  61 852 88 33, e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
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