ANEKS 1
DO REGULAMINU
KINO-TEATRU SYRENA W WIELUNIU
ZASADY KORZYSTANIA Z KINO-TEATRU SYRENA W CZASIE PANDEMII COVID-19
I.

Preambuła

W związku z wprowadzeniem na terytorium RP określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności dotyczących obowiązków szczególnego zachowania
w miejscach publicznych, a także ograniczeń ilości osób, które mogą brać udział w Wydarzeniach
kulturalno-rozrywkowych, wprowadza się niniejszy ANEKS NR 1 do Regulaminu Kino-teatru syrena
w Wieluniu.
II.

Zasady ogólne
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Aneksie nr 1 stosuje się postanowienia Regulaminu
Kino-Teatru Syrena w Wieluniu.
2. O ile z niniejszego Aneksu nie wynika nic innego, wszystkie słowa pisane Wielką literą, mają
znaczenie nadane przez Regulamin Kino-Teatru Syrena w Wieluniu.
3. WDK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo podczas
udziału w Wydarzeniach.
4. WDK działa według wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, związanych z bezpieczeństwem sanitarnym w placówkach kulturalnych.
5. WDK powołało koordynatora do spraw zdrowotnych do zadań związanych z dbałością
o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej. Osobą tą jest Ewa Skotnicka, adres
e-mail: e.skotnicka@wdkwielun.pl, tel. 43-6564466.
6. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących wytycznych oraz wymogów
sanitarnych, w szczególności:
a. Obowiązku zasłaniania ust i nosa;
b. Obowiązku dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren Kina;
c. Obowiązku wchodzenia na Salę i opuszczania Sali i Kina z zachowaniem wymaganego
przepisami prawa odstępu;
d. Obowiązku wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do szczególnie oznaczonych
pojemników;
e. Zakazu spożywania napojów i posiłków (w tym tzw. przekąsek, popcornu, etc.) na Sali.
7. Uczestnik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych lub
innych zbieżnych z COVID-19 (takich jak gorączka, kaszel, złe samopoczucie sugerujące
chorobę) zobowiązuje się do zrezygnowania z udziału w Wydarzeniu, powinien pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania
teleporady medycznej. Uczestnik każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję
o uczestnictwie w Wydarzeniu.
8. WDK zastrzega sobie prawo uniemożliwienia udziału w Wydarzeniu Uczestnikom:
a. nie stosującym się do poleceń obsługi Kino-Teatru, w szczególności odmawiającym
zasłonięcia nosa i ust;
b. korzystającym z Biletu COVID-FREE odmawiającym okazania zaświadczenia
o szczepieniu przeciw Covid-19.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom Wydarzenia.

III.

Bilety COVID-FREE
1. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie możliwości organizacji Wydarzeń
w Salach – polegających na zmniejszeniu ilości dostępnych miejsc dla publiczności, a także mając
na uwadze fakt, iż ograniczenia te, zgodnie z § 9 ust. 19b Rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r.
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm. – dalej Rozporządzenie) nie
dotyczą „Osób Zaszczepionych Przeciwko COVID-19” (w rozumieniu Rozporządzenia) WDK
oferuje do sprzedaży specjalne Bilety COVID-FREE.
2. Niniejszy Aneks nr 1 do Regulaminu określa wyłącznie zasady sprzedaży i korzystania
z dodatkowych, specjalnych „Biletów COVID-FREE” na Wydarzenia organizowane przez KinoTeatr Syrena.

3. Bilety COVID-FREE uprawniają do udziału w Wydarzeniu zgodnie z aktualnym na dzień
Wydarzenia stanem prawnym obowiązującym na terenie RP oraz Gminy Wieluń, w szczególności
mogą uprawniać do udziału w Wydarzeniu większej liczby osób niż to wynika z powszechnie
obowiązujących (w tym dla osób niezaszczepionych) ograniczeń rządowych lub gminnych.
4. Przez Bilet COVID-FREE rozumie się specjalny Bilet sprzedany wyłącznie na wyraźne żądanie
Kupującego.
5. Bilet COVID-FREE jest ważny tylko i wyłącznie, gdy łącznie spełnione są dwa warunki:
a. Kupujący przy zakupie Biletu COVID-FREE, wyraźnie zadeklarował, że Uczestnik
korzystający z Biletu COVID-FREE będzie w dniu Wydarzenia „osobą zaszczepioną
przeciwko COVID-19” – przez co należy rozumieć zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 14
Rozporządzenia osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia
ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej
lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia
wykonania tego szczepienia;
b. Uczestnik korzystający z Biletu COVID-FREE przy wejściu na Salę wraz z okazaniem
Biletu COVID-FREE samodzielnie, dobrowolnie i bez osobnego wezwania okaże
pracownikowi WDK ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego.
6. Kupujący i Uczestnik korzystający z Biletu COVID-FREE akceptuje niniejsze warunki
obowiązywania Biletu COVID-FREE, w szczególności dobrowolny obowiązek okazania ważnego
zaświadczenia o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19. Odmowa okazania zaświadczenia
lub utrata ważności zaświadczenia jest równoznaczna z utratą ważności Biletu COVID-FREE
z winy Uczestnika i nie uprawnia do domagania się zwrotu od WDK opłaty za zakupiony Bilet
COVID-FREE.
7. W przypadku kontroli przez uprawnione organy Państwa w trakcie Wydarzenia lub tuż po nim Uczestnik korzystający z Biletu COVID-FREE jest obowiązany okazać zaświadczenie o wykonaniu
szczepienia ochronnego na żądanie uprawnionych organów RP.
IV.

Zmiany
WDK zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Aneksu do Regulaminu w każdej chwili, w tym do już
zakupionych Biletów i Biletów COVID-FREE – odpowiednio do zmieniających się regulacji prawnych
związanych z zapobieganiem COVID-19.

