
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2021 

z dnia 1 września 2021 

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum 

Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. W związku z epidemią COVID-19 wprowadza się szczególne środki ostrożności  w Centrum 

Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, zwanym dalej „Filharmonią”. 

2. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych na terenie Filharmonii są 

zobowiązane do stosowania się do niniejszych zasad oraz zaleceń personelu Filharmonii 

w tym zakresie. 

3. Pracownik ochrony Filharmonii na podstawie uprawnień wynikających z  art. 36 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji, odmowy wstępu oraz 

wyproszenia z budynku Filharmonii oraz z terenu Placu Sztuk osób, które nie przestrzegają 

niniejszych zasad oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących aktualnie w Filharmonii.  

§ 2. Zasady uczestnictwa publiczności w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii 

1. Każda osoba wchodząca do budynku Filharmonii i z niego wychodząca zobowiązana jest do 

niezwłocznego zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym. 

2. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się w przedsionku wejścia głównego oraz 

w przedsionku wejścia bocznego do Filharmonii, a także w kasie i w toaletach w budynku 

Filharmonii. 

3. Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w aktualnie powszechnie 

obowiązujących przepisach prawnych. 

4. Osoby uczestniczące w wydarzeniach odbywających się na terenie Filharmonii są 

zobowiązane do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 

5. Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w kasie filharmonii. 

6. Zaleca się nie korzystanie z dźwigów osobowych w strefie parkingu i we foyer Filharmonii. 

W czasie epidemii COVID-19 powinny one być przeznaczone do użytku przez osoby starsze, 

niepełnosprawne, kobiet w ciąży oraz dzieci do lat 2 wraz z opiekunami. Konieczność 

skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze. 

7. W czasie epidemii COVID-19 szatnia Filharmonii jest nieobowiązkowa. 

8. Zwiedzanie budynku Filharmonii możliwe jest w grupie maksymalnie 15 osób po uprzednim 

umówieniu terminu. 

9. Maksymalna ilość osób mogących wziąć udział w wydarzeniach odbywających się 

w Filharmonii zależna jest od powszechnie obowiązujących w niniejszym zakresie przepisów 

i może ulec zmianie. 



10. W wydarzeniach odbywających się na Placu Sztuk i terenach zielonych wokół Filharmonii 

każdorazowo może wziąć udział maksymalnie ilość osób określona w przepisach powszechnie 

obowiązujących w niniejszym zakresie. 

11. Publiczność zobowiązana jest do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc, oznaczonych 

na bilecie wstępu bądź wskazanych przez pracowników obsługi wydarzenia, a także do 

opuszczania widowni stopniowo najbliższym dostępnym wyjściem. 

12. Uczestnicy wydarzeń odbywających się w Filharmonii zobowiązani są poruszać się w sposób 

zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 1,5 metra, chyba że 

zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 

ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

osobą, której stan zdrowia nie pozwala poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania 

dystansu przestrzennego podczas poruszania się nie obowiązuje osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących. 

13. Na terenie Filharmonii umieszczono instrukcje sanitarne dotyczące m.in. skutecznego mycia 

rąk, noszenia maseczki i zachowywania bezpiecznego dystansu. Uczestnicy wydarzeń 

organizowanych w Filharmonii proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi 

i przestrzeganie zasad. 

 

§ 3 Sprzedaż biletów 

 

1. Kasa biletowa od 1 września czynna od wtorku do piątku od godz. 12.00 do 17.00 oraz na 

godzinę  przed koncertem. 

2. Rekomendowaną formą nabycia biletów wstępu na wydarzenia w Filharmonii jest zakup 

przez Internet. Wyjątek stanowią bilety rodzinne, które zakupić można wyłącznie w kasie 

biletowej Filharmonii. 

3. Nie ma konieczności wydruku biletów; można je wyświetlić w urządzeniu mobilnym. 

4. Preferowaną formą płatności w kasie Filharmonii jest płatność bezgotówkowa. 

5. W pomieszczeniu kasy biletowej może jednorazowo przebywać 1 osoba przy każdym 

stanowisku obsługi. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Zakup biletu na wydarzenia organizowane w Filharmonii stanowi akceptację niniejszych 

zasad zobowiązanie się do ich stosowania. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami stosuje się Regulaminy obowiązujące 

w Filharmonii, w szczególności Regulamin określający ceny i zasady sprzedaży biletów oraz 

Regulamin określający zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum 

Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska. 

 

 

 

 

 


