
Regulamin koncertu pt. „Christmas Oratorio" organizowanego przez Stowarzyszenie Śpiewacze

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie w kościele AWSD przy ulicy Papieża 
Pawła VI 2 w Szczecinie w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią COVID-19.

(obowiązuje w dniu 19.12.2021 r.)

Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu 

słuchaczom w ramach koncertu „Christmas Oratorio" organizowanego przez Stowarzyszenie 
Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie w kościele AWSD przy ulicy 
Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie, organizowanego w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji. 

1. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

2. Przed koncertem uczestnik zostaje zobowiązany do wypełnienia oświadczenia zawierającego dane 
kontaktowe i informację o posiadanym "certyfikacie covidowym" stanowiącego załącznik do 
niniejszego regulaminu.

3. Przed wejściem na wydarzenie uczestnik zobowiązany jest do okazania podpisanego oświadczenia 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i przekazanie go obsłudze koncertu w momencie 
zarządzonym przez obsługę. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

5. Koncert odbędzie się w kościele AWSD przy ulicy Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie od godz. 19:00 
do godz. 20:30. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie przed planowanym wydarzeniem. 
Wejścia na koncert zostaną otwarte o godz. 18:45.

6. Miejsca siedzące należy zajmować z zachowaniem dystansu społecznego (dystans nie obowiązuje 
osób wspólnie zamieszkujących).

7. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem.

8. Podczas ww. wydarzenia nie można poruszać się poza obszarem przeznaczonym na obsługę 
publiczności.

9. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na dziedzińcu jest ograniczona. Organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać 
aktualna sytuacja epidemiczna. W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej w dniu 
koncertu pojemności sali, organizator jest zmuszony do zaprzestania wpuszczania kolejnych 
słuchaczy do kościoła AWSD.

10. Wejście i wyjście na teren AWSD odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.

11. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do respektowania komunikatów obsługi AWSD i obsługi 
koncertu powołanych przez Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego 
ZUT w Szczecinie.

12. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik: 

1. Oświadczenie: Oświadczenie-koncert-Christmas-Oratorio-19122021.docx (Oświadczenie 
do pobrania w linku zawartego w informacji o koncercie)




