
Regulamin korzystania z wydarzeń organizowanych 
w Pałacu 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 wydarzeń kulturalnych (zwanych dalej wydarzeniami). Będzie ona aktualizowana 

w zależności od rozwoju sytuacji. Uczestnicy wydarzeń organizowanych w PKZ zobowiązani są 

przestrzegać aktualnie obowiązujących w dniu wydarzenia przepisów, rygorów sanitarnych i obostrzeń 

epidemicznych. 
 

I. Informacje dla uczestników 
1. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest stosować się do niniejszego regulaminu oraz 

wytycznych obsługi i realizatora wydarzenia. 
2. Bilety/wejściówki na wydarzenia będą dostępne online (http://bilety.palac.art.pl) oraz w kasie 

PKZ. Zalecamy korzystanie z dostępu online bez potrzeby wydruku biletów/wejściówek w formie 
papierowej.   Przed   wejściem   na   wydarzenie   należy   okazać   bilet/wejściówkę   bileterowi np. 
na smartfonie. 

3. Do zakupu jest udostępniona procentowo wyłącznie ilość miejsc, która jest ujęta jako obowiązująca 
w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

4. Szatnia podzielona jest na strefy, uczestnicy zobowiązani są do ustawiania się w kolejce do szatni 
zgodnie z oznaczeniami na numerkach oraz oznaczeniami w szatni i zachowania odstępu 1,5 metra 
od siebie. 

5. Pracownicy PKZ obsługujący wydarzenie będą stosowali się do wytycznych zaleconych przez GIS                 
i Radę Ministrów. 

 

II. Wytyczne dla uczestników 
1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad obowiązujących w obiekcie w dniu wydarzenia 

oraz wytycznych pracowników obsługi wydarzenia. 
2. Uczestnik przed wejściem do PKZ ma obowiązek zakryć usta i nos na czas pobytu w budynku,        

w tym na czas trwania wydarzenia. Uczestnik ma obowiązek posiadać własne materiały ochrony 
osobistej. 

3. Uczestnik po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 
4. Uczestnicy przy wejściu na teren PKZ oraz w obiekcie powinni zachować dystans, zgodnie 

z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi. 

5. Uczestnicy zobowiązani są siadać na wyznaczonych miejscach. Niedozwolone jest zajmowanie 
miejsc wyłączonych z użytkowania. 

6. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy opuszczają budynek PKZ z zachowaniem wymaganego 
odstępu. 

 

III. Pozostałe informacje 
1. Podczas organizowanych wydarzeń kawiarnia będzie czynna z ograniczonym dostępem, zgodnie 

z zapisami Regulaminu korzystania z Kawiarni PKZ w trakcie pandemii. 
2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów 

uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 
3. W budynku nadal obowiązują zapisy Regulaminu Korzystania z Obiektu PKZ. 

 

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 

http://bilety.palac.art.pl/


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. 


