
Regulamin wstępu na koncerty dla publiczności 

w trakcie pandemii COVID-19 

 

1. Przed wejściem na teren Dworku Chopina każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do 
złożenia w wyznaczonych miejscach (kasa) pisemnego oświadczenia, że według swojej 
najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym. 

2. Oświadczenie uczestnika wydarzenia składane jest w związku z obowiązującym stanem 
epidemiologicznym. 

3. Wejście i przebywanie na terenie Dworku Chopina możliwe jest z zachowaniem co 
najmniej 1,5 metra odległości między osobami. 

4. Publiczność zajmuje wykupione miejsca siedzące. Zabrania się zajmowania innego miejsca 
na Sali Koncertowej. 

5. Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich zapewnia dla publiczności płyny 
dezynfekujące w obszarze wejścia i wyjścia oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła w 
toaletach. 

6. Do budynku „Dworek Chopina” nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub 
podlegające kwarantannie. 

7. Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej 
we własnym zakresie przez cały czas przebywania na terenie Dworku Chopina (również w 
czasie koncertu). 

8. Osoby oczekujące na wejście do Dworku Chopina, stojące w kolejce do kas, toalet, 
powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń. 

9. Wyjście publiczności z koncertu powinno odbywać się według wskazań obsługi festiwalu, 
z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się 
w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji 
wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych. 

10. Kasy biletowe będą czynne w godzinach 10.00-20.00, z przerwą w godzinach od 13.00 do 
15.00. 

11. Przed wejściem na koncerty w Dworku Chopina, osoby zainteresowane będą proszone o 
okazanie aktualnego, wykonanego najdalej przed 48 godzinami, negatywnego wyniku testu 
PCR lub testu antygenowego na COVID-19 (w jezyku polskim lub angielskim) lub 
certyfikatu szczepienia. 

12. Osoby posiadajace karnet na caly Festiwal, proszone sa o okazanie wyniku testu przed 
pierwszym koncertem. 

13. Dane osobowe kupujących bilety będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19 
(oświadczenie). 

14. Płatności w kasach preferowane są w formie bezgotówkowej. 

15. W dniu, w którym organizowane będą 2 koncerty w Sali Koncertowej, czas pomiędzy 
zakończeniem pierwszego koncertu a rozpoczęciem drugiego musi uwzględniać minimum 1 
godzinę przerwy na przygotowanie Sali. 

16. Zakupienie biletu wstępu na koncert odbywający się w Dworku Chopina jest 



równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wstępu na koncerty dla publiczności w 
trakcie pandemii COVID-19 przez słuchacza. 


