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Regulamin  

Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 

Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy  

podczas trwania epidemii SARS-CoV-2 COVID-19 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady 

uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Filharmonię 

Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. 

2. Regulamin wprowadza się̨ w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie: 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-

rozrywkowych-w-trakcieepidemii-wirusa-sars-cov- 2 w Polsce. 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu zwanym Koncertem jest równoznaczne z akceptacją 

poniższego Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

§2 

1. Bilety na koncerty organizowane przez Filharmonię Pomorską im. I. J. 

Paderewskiego w Bydgoszczy można zakupić drogą elektroniczną (serwis Bilety24.pl) 

lub w kasie Filharmonii Pomorskiej (zaleca się w systemie bezgotówkowym).  

2. Bilet podlega weryfikacji przed wejściem na Koncert, po odczytaniu kodu nie ma 

możliwości ponownego wykorzystania biletu. 

3. Podczas Koncertów obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania 

dźwięku.  

4. W sali koncertowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 

5. Pracownik obsługi koncertów Filharmonii Pomorskiej ma prawo odmówić wejścia 

do budynku osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.   

§ 3 

1. Uczestnik Koncertu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zasad porządkowych,  

a także do stosowania się do wytycznych przekazywanych przez pracowników 

Filharmonii Pomorskiej. 
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2. Pracownicy Filharmonii Pomorskiej są uprawnieni do odmowy uczestnictwa 

w Koncercie osobie, która nie przestrzega regulaminu, jego zasad i wytycznych. 

W takim przypadku opłata za bilet nie podlega zwrotowi. 

5. Dane osobowe i kontaktowe osoby uczestniczącej w Koncercie będą 

wykorzystane wyłącznie w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 COVOD -19 i są one dobrowolne. 

6. W przypadku jw. dane osobowe zostaną również przekazane właściwym służbom 

sanitarnym. 

§4 

1. Na terenie Filharmonii Pomorskiej obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu 

sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARSCoV-2. 

2. W czasie przebywania w Filharmonii Pomorskiej, każda osoba jest zobowiązana do: 

a) zachowywania szczególnej ostrożności; 

b) dezynfekcji dłoni - płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do Filharmonii 

Pomorskiej; 

c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi 

we własnym zakresie; 

d) dezynfekcji dłoni mydłem antybakteryjnym w przypadku korzystania z toalet;  

e) przestrzegania wytycznych i informacji przekazywanych przez pracowników 

Filharmonii Pomorskiej, związanych z utrzymaniem zasad zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

3. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo 

do odmowy uczestnictwa w Koncercie osobie, która nie stosuje się do §4 pkt. 2c 

niniejszego Regulaminu. Zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek posiadają tylko 

osoby z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia. Meloman może dobrowolnie 

okazać się zaświadczeniem lekarskim przed wejściem na koncert. Dyrektor 

Filharmonii Pomorskiej może wezwać Policję lub Straż Miejską celem weryfikacji 

zaświadczeń lekarskich u osób, które nie stosują maseczki ochronnej.  

4. W sytuacjach wyjątkowych Filharmonia Pomorska umożliwi płatny dostęp 

do jednorazowych maseczek ochronnych. 
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§5 

1.Filharmonia Pomorska udostępnia uczestnikom Koncertu liczbę miejsc siedzących 

w sali koncertowej zgodnie z wydanymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w tym 

zakresie.  

Do limitu nie wliczamy osób posiadających Certyfikat Covid-19. Udział w koncercie 

powyżej wyznaczonego limitu mogą brać tylko osoby zaszczepione bądź 

ozdrowieńcy Covid-19. Osoby, które zakupiły bilety z puli dla zaszczepionych są 

zobowiązane do okazania certyfikatu szczepień przed wejściem na koncert. 

2. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.  

3. Podczas zwiedzania ekspozycji dzieł sztuki w Filharmonii Pomorskiej należy 

zachować bezpieczną odległość. 

5. Uczestnik Koncertu ma obowiązek respektowania zasad poruszania się w obiekcie 

wyznaczonych przez taśmy dystansujące, inne informacje prezentowane czytelnie 

w budynku lub wskazania obsługi Filharmonii Pomorskiej. 

§6 

1. Uczestnikom Koncertu zaleca się przybycie do Filharmonii Pomorskiej odpowiednio 

wcześniej, w celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich procedur wynikających 

z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczących 

organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii. 

2. Zasady uczestnictwa w Koncercie lub przebywania na terenie Filharmonii 

Pomorskiej mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie; w przypadku 

zmian odpowiednie informacje będą aktualizowane na stronie internetowej 

Filharmonii Pomorskiej. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021r. i pozostaje w mocy 

do odwołania. 


