REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH WZWIĄZKU ZZAPOBIEGANIEM
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 (COVID-19)
Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych (dalej: „Wydarzenie kulturalne”) organizowanych w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Krakowie „Radio
Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Radio”, „Rozgłośnia”).
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Każdy uczestnik Wydarzenia kulturalnego jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenie COVID-19
przy wejściu do siedziby Rozgłośni i przekazania oświadczenia obsłudze. Odmowa złożenia Oświadczenia
COVID-19 skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu kulturalnym.
Na terenie Rozgłośni uczestnicy są zobowiązani do:
- posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
- zachowania, co najmniej 2 m odstępu od innych uczestników;
- dezynfekcji rąk;
- przestrzegania postanowień Regulaminu i stosowania się do komunikatów oraz zaleceń obsługi Wydarzenia
kulturalnego;
Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie lub wskazaniami
obsługi Wydarzenia kulturalnego.
Rozgłośnia jest otwierana dla uczestników Wydarzenia kulturalnego na 30 minut przed wyznaczoną godziną
jego rozpoczęcia.
Przy wejściu do Rozgłośni do dyspozycji uczestników Wydarzenia kulturalnego są umieszczone pojemniki ze
środkiem do dezynfekcji rąk.
Bilety są sprawdzone bezdotykowo a obsługa ma zapewnione środki ochrony indywidualnej w postaci
maseczek/przyłbic i rękawiczek.
Podczas przerwy zaleca się, aby uczestnicy Wydarzenia kulturalnego pozostali na swoich miejscach.
Wyłączona z użytku pozostaje szatnia dla uczestników Wydarzenia kulturalnego.
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika Wydarzenia kulturalnego lub
obsługi Rozgłośnia udostępni listę osób, które zakupiły bilety na Wydarzenie kulturalne oraz listę osób
z obsługi uprawnionym jednostkom oraz służbom Sanitarno-Epidemiologicznym.
Każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu kulturalnym organizowanym w siedzibie Radia, składający
Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim
opisanych.
Treść Regulaminu jest zamieszczona na odwrocie Oświadczenia COVID-19 oraz publikowana na stronie
internetowej Radia wraz z informacją na temat organizowanego wydarzenia kulturalnego.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie
przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na dokumencie Oświadczenia COVID-19.
Widzowie niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników obsługi wydarzenia kulturalnego w przypadku
naruszenia postanowień Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie wydarzenia kulturalnego. W takich
przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.

