
Regulamin korzystania z kina plenerowego i koncertów plenerowych organizowanych 
przez Pałac Kultury Zagłębia w okresie ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa. 

 

W    trosce    o    zdrowie    i    bezpieczeństwo    zarówno     uczestników    wydarzeń     kulturalnych, 
jak i pracowników, Pałac Kultury Zagłębia (zwany dalej PKZ) wprowadza procedurę sanitarną 
dotyczącą sposobu korzystania z oferty kina plenerowego i koncertów plenerowych (zwanych dalej 
wydarzeniem). Będzie ona aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji. 

 
I. Informacje dla widzów 
1. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 
2. Wydarzenia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych miejscach i czasie 

podanym na różnych nośnikach. 
3. Bezpłatne wejściówki na wydarzenia będą udostępniane online (www.bilety.palac.art.pl) oraz na 

miejscu wydarzenia w dniu jego realizacji. Zalecamy korzystanie z dostępu online bez potrzeby 
wydruku wejściówek w formie papierowej. Przed wejściem na wydarzenie należy okazać 
wejściówkę bileterowi np. na smartfonie. 

4. Udostępnionych zostanie maksymalnie 150 miejsc siedzących i 100 stojących w przypadku 
koncertów plenerowych oraz 200 miejsc siedzących w przypadku kina plenerowego. Miejsca 
będą dostępne w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganego odstępu między 
widzami. Obowiązek zachowania odstępu między widzami nie dotyczy: 
a) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 
b) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu 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. 
Osoby zaszczepione, które okażą zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 nie będą 
wliczane w ww. limit osób. Okazanie zaświadczenia w formie papierowej lub w aplikacji 
mobilnej mObywatel nie jest obowiązkowe. 

 
II. Wytyczne dla widzów 
1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 
2. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 
3. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek założyć maskę i pozostać w niej na 

czas całego wydarzenia. 
4. Uczestnicy przy wejściu na teren wydarzenia powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. 
5. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo. 
6. Po zakończeniu wydarzenia prosimy uczestników o opuszczanie terenu z zachowaniem 

wymaganego przepisami prawa odstępu. 
7. Uczestnik po wyjściu z terenu wydarzenia będzie miał możliwość wyrzucenia jednorazowych 

rękawiczek i maseczek do oznaczonego kosza na śmieci oraz ponownej dezynfekcji dłoni. 
 

III. Pozostałe informacje 
1. W toaletach umieszczona jest instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, z uwzględnieniem 

potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość). 
2. W przypadku złej pogody (deszcz, silny wiatr, burza, grad itp.), seanse filmowe organizowane w 

parku im. gen. J. Hallera oraz koncerty realizowane w Parku Zielona zostaną przeniesione do 
budynku PKZ, pozostałe wydarzenia zostaną odwołane lub przeniesione na inny termin. 
Bezpłatne wejściówki pobrane na wydarzenie plenerowe zachowują ważność w przypadku 
przeniesienie wydarzeń do budynku PKZ. 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów 
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

 

  



IV. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 
27 kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że w przypadku chęci 
okazania przez uczestnika, zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 w formie papierowej lub 
aplikacji mobilnej mObywatel będzie weryfikowane przez uprawnionego pracownika PKZ. Dane 
osobowe nie będą zbierane przez PKZ, tylko okazywane do wglądu przy wejściu na wydarzenie. 
Okazanie zaświadczenia nie jest obowiązkowe i dobrowolne. 
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