Regulamin widowni 05.06.2020
Regulamin określa zasady korzystania z widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i
przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Goście Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Teatru im.
Ludwika Solskiego wraz z parkingiem.
3. Wstęp na widownię Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie jest możliwy za okazaniem
ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia. Po wykup i odbiór zarezerwowanych biletów zapraszamy
do kas biletowych najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
Informujemy, że spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na spektakl. Prosimy o punktualne
przybycie.
4. Podczas spektakli i imprez organizowanych przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Teatru im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia
04.02.1994 r.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b) korzystania z telefonów komórkowych
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu lub uczestniczenia w imprezie
e) wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów
f) wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.
5. Podstawowe zasady obowiązujące widzów, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się epidemii wirusa SARS – COV – 2 w Polsce
a) zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku
ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568)
b) dezynfekcja dłoni po wejściu do Teatru
c) zachowanie dystansu min. 1, 5 m
6. Każdy widz ma obowiązek przekazania danych do rezerwacji biletu: imienia i nazwiska, numeru
telefonu lub adresu mailowego.
7. Poprzez skorzystanie z biletu na wybrany spektakl, widz oświadcza że jego stan zdrowia jest
dobry, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
8. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na widowniach - rzędy powinny
być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
9. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z 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;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
10. Szatnia Teatru im. Ludwika Solskiego jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Teatr nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.
W związku z zamknięciem szatni na czas epidemii SARS – COV – 2 do odwołania, prosimy o
zabieranie okrycia wierzchniego na widownię. W przypadku deszczowej pogody, zalecamy
zostawienie parasola w wyznaczonym miejscu przed szatnią i zabranie okrycia wierzchniego na
widownię.
11. Teatr im. Ludwika Solskiego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności
rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru oraz utracone na skutek kradzieży.
12. Po zakończeniu spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz
czystości.
13. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje
odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia
wyposażenia widowni będą zgłaszane na Policję.
14. Zwroty biletów zakupionych w kasie teatru za spektakle odwołane z powodu pandemii wirusa
SARS – COV – 2, w terminie od 12 marca do 31 maja, przyjmujemy w kasie teatru do 30 czerwca
2020 roku.

