Aneks do regulaminu imprezy masowej dotyczącej organizacji koncertu „Naszym
Bohaterom” w dobie występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 (Covid-19)

§1
Sprzedaż biletów na koncert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Uczestnik
koncertu zobowiązany jest zająć miejsce wskazane na bilecie. Uczestnikom imprezy zostaną
udostępnione miejsca w układzie: co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie. W przypadku
sektora VIP zlokalizowanego na murawie przed sceną, uczestnikom zostaną udostępnione
miejsca na krzesłach ustawionych z zachowaniem odstępu 1,5 metra od siebie. Każdy uczestnik
imprezy podczas zakupu biletu zobowiązany jest do przeczytania i przestrzegania zasad
zapisanych w tym aneksie.
§2
Przed wejściem na teren imprezy uczestnik obowiązany jest do poddania się pomiarowi
temperatury ciała i dokonania dezynfekcji rąk prowadzonych przez służbę ochrony oraz
ratowników medycznych. Wynik pomiaru na poziomie 37,5 stopnia Celsjusza powoduje
odmowę wstępu na teren imprezy masowej. W przypadku niewpuszczenia na koncert osoby,
która ma podwyższoną temperaturę i zakupiła bilet, jego zwrot nastąpi do 30 dni po
zakończeniu imprezy. Zwroty kosztów biletu odbędą się w kasie kina Forum.
§3
Uczestnicy imprezy masowej będą wpuszczani na teren imprezy pojedynczo z zachowaniem
właściwej odległości. Porządek podczas wejścia będzie regulowany przez ochronę imprezy.
§4
Uczestnik, Organizator oraz obsługa techniczna imprezy masowej zobowiązani są do
zakrywania ust i nosa przez cały okres od momentu wejścia do momentu wyjścia z terenu
imprezy masowej oraz do zachowania dystansu 1,5 metrów od innego uczestnika imprezy
masowej. Zachowanie wskazanej odległości nie dotyczy osób, które:
a) zamieszkują z innym uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) są osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
§5
Opuszczenie terenu imprezy w trakcie trwania koncertu skutkuje brakiem możliwości
ponownego wejścia.
§6
Przez cały okres trwania imprezy masowej na telebimach oraz nośnikach dźwięku będą
udostępniane informacje przypominające o zachowaniu zasad w czasie reżimu sanitarnego, w
tym obowiązku zakrywania ust i nosa.
§7
W toaletach przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej zostaną udostępnione
instrukcje prawidłowego mycia rąk. Każda toaleta wyposażona będzie w płyn do dezynfekcji
rąk.

§8
Podczas trwania imprezy masowej na terenie obiektu/imprezy obecny będzie serwis
sprzątający, dbający o bieżącą dezynfekcję sanitariatów, garderób artystów i garderób
organizatora oraz uzupełniający sanitariaty w mydło, papier toaletowy i preparaty do
dezynfekcji rąk.
§9
Organizator koncertu zobowiązuje się dostosować organizację imprezy do ewentualnych
przyszłych zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
§ 10
Nieprzestrzeganie przez uczestników imprezy zapisów aneksu skutkuje niewpuszczeniem jej
na teren lub wyproszeniem jej z terenu imprezy. W tych przypadkach uczestnik nie ma
możliwości ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

