REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH FESTIWALU ŁÓDŹ CZTERECH
KULTUR W 2020 ROKU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
(obowiązuje od 20 LIPCA 2020 r.)
W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych odbywających się
w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur (widzów) w instytucjach kultury i plenerach
wskazanych w programie Festiwalu na stronie www.4kultury.pl przed epidemią COVID-19, oraz
wprowadzonymi w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie
z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), Organizator Festiwalu Łódź Czterech Kultur zwraca
uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym prezentowanym w ramach Festiwalu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania procedur
opracowanych w zakresie zabezpieczenia przed epidemią COVID-19. Uczestnik wydarzeń artystycznych
jest zobowiązany do zapoznania się przed uczestnictwem w wydarzeniu i zakupem biletu z niniejszym
regulaminem oraz ww. procedurami, które jest zobowiązany przestrzegać przez czas trwania wydarzenia
artystycznego oraz cały okres przebywania na obszarze, na którym odbywa się wydarzenie.
Informujemy także, że każdy widz zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
stanu zdrowia [DO POBRANIA TUTAJ]. Druk oświadczenia dostępny jest przed wydarzeniem
u Organizatora, a także w recepcji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz na stronie internetowej
www.4kultury.pl/do-pobrania.
Rekomendowane jest również podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu email) w celu
ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
Organizator Festiwalu Łódź Czterech Kultur informuje, że powołał koordynatorkę do spraw
zdrowotnych, powierzając jej zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur
oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którą można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.golik@4kultury.pl.

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na terenie, na którym odbywają się wydarzenia Festiwalu Łódź Czterech Kultur (dalej:
„Festiwal”), obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w okresie epidemii COVID-19.
2. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych w szczególności
związanych z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się
do wytycznych personelu Festiwalu.
3. Sprzedaż biletów odbywa się tylko z wyprzedzeniem za pośrednictwem portalu bilety24.pl lub w
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W Centrum Dialogu nie ma możliwości
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dokonania transakcji kartą płatniczą, dlatego o ile to możliwe, zaleca się zakup biletów poprzez
portal bilety24.pl. Nie będzie możliwości zakupu biletów bezpośrednio przed wydarzeniem.
Każdy uczestnik wydarzenia odbywającego się w przestrzeni zamkniętej ma obowiązek
samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne
środki zakrywające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie
wydarzenia. W szczególności uczestnik wydarzenia artystycznego jest zobowiązany do
zakrywania ust i nosa. Brak stosowania się do powyższych wytycznych stanowi podstawę do
nakazania uczestnikowi wydarzenia artystycznego opuszczenia miejsca wydarzenia bez prawa
zwrotu ceny za bilet.
Organizator Festiwalu ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię w przestrzeni zamkniętej
widza, który nie posiada materiałów ochrony osobistej i nie przestrzega wytycznych wskazanych
w ust. 4 powyżej do czasu zastosowania się do powyższych obowiązków. Widz, któremu
odmówiono wpuszczenia na widownię, nie jest uprawniony do żądania zwrotu ceny biletu.
W przypadku wydarzeń plenerowych (na otwartym powietrzu) obowiązuje konieczność
zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie
mniej niż 2 m od innych osób, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 9 lit. a) poniżej.
Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie stosuje się w przypadku:
a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
b) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
Każdy uczestnik wydarzenia artystycznego ma obowiązek:
a) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych uczestników
Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu
na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
b) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu na teren wydarzenia
przed każdorazowym wejściem na wydarzenie.
c) wyrzucania materiałów ochrony osobistej TYLKO do wyznaczonych i oznaczonych w tym
celu pojemników.

10. Uczestnicy wydarzenia artystycznego zobowiązani są również do przestrzegania następujących
zasad organizacji widowni:
a) zajmowania miejsc siedzących z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami
w rzędzie i naprzemiennym zajęciem rzędów (w tzw. „szachownicę”) lub wyznaczonych
na bilecie, z wyjątkiem widza, który:
• uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
• jest 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,
• uczestniczy w wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
b) podczas wydarzeń, na których obowiązują miejsca stojące, zachowanie minimum
2 metrów odstępu od innych widzów. Obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy
widza, który:
• uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
• jest 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
• uczestniczy w wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
c) w przypadku zakupu biletów on-line okazywania ich na urządzeniu mobilnym lub
wydruku.
d) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi widowni, w szczególności
dotyczących przepływu publiczności.
e) korzystania ze schodów, z pominięciem windy, przy czym powyższe nie dotyczy osób o
szczególnych
potrzebach:
osób
starszych,
kobiet
w
ciąży,
osób
z niepełnosprawnościami.
11. Obsługa widowni skieruje uczestników wydarzenia artystycznego do wyznaczonych drzwi
wejściowych lub wyjściowych w zależności od miejsca wskazanego na bilecie lub zapełnienia
miejsca wydarzenia celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. W razie
powstania kolejek uczestnicy wydarzenia artystycznego są zobowiązani zachować dystans co
najmniej 2 m.
12. Przy korzystaniu z szatni, o ile będzie udostępniona, należy zachować dystans co najmniej 2 m
oczekując na przyjęcie i wydanie odzieży.
13. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni na miejscu wydarzeń, Organizator
Festiwalu w miarę możliwości będzie udostępniał widownię na 30 minut przed rozpoczęciem
wydarzenia.

14. Organizator Festiwalu może doraźnie wprowadzić szczególne zasady wpuszczania widzów na
teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach:
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak
i podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
15. Bilety sprawdzane są bezdotykowo, a obsługa Festiwalu jest zobowiązana do pracy
w rękawiczkach i maseczkach/przyłbicach.
16. W czasie przerw wydarzenia artystycznego zalecane jest opuszczenie sali widowiskowej, celem
jej przewietrzenia i w miarę warunków pogodowych udanie się poza teren budynku, w którym
odbywa się wydarzenie.
17. Zaleca się zachowanie dystansu co najmniej 2 m od innych osób przy korzystaniu z toalet, tak
w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń.
II. USTALENIE STANU ZDROWIA UCZESTNIKA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH (WIDZA).
1. W wydarzeniu artystycznym nie może uczestniczyć osoba, która:
a) jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie zakażenie wirusem
SARS-COV-2;
b) przebywa na kwarantannie;
c) jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Przed każdym wydarzeniem uczestnik wydarzenia artystycznego jest zobowiązany do złożenia
obsłudze widowni pisemnego oświadczenia (zgodnie ze wzorem dołączonym do biletów
i dostępnym na stronie internetowej Festiwalu oraz w recepcji Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana) zawierającego w szczególności imię i nazwisko oraz oświadczenie, że dana osoba nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze swoją wiedzą nie
jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2. Ponadto jest proszony o podanie danych
kontaktowych (nr. telefonu lub adresu email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-COV2 brała udział w danym wydarzeniu. Dane te po ich pozyskaniu będą przechowywane przez
Organizatora Festiwalu przez 2 tygodnie.
3. Dane zamieszczone w oświadczeniu wskazanym w ust. 2 Organizator Festiwalu może
przekazywać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i podległym mu służbom oraz służbom
porządkowym w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa epidemicznego.
4. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w miejscu wydarzeń i tworzenia
się kolejek, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed
przybyciem na miejsce wydarzenia.

5. Organizator Festiwalu ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu artystycznym osobie, która nie
złoży oświadczenia wskazanego w ust. 2, bez prawa do zwrotu ceny za niewykorzystany bilet.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym
czasie. Aktualne informacje na temat zasad uczestnictwa w wydarzeniu są dostępne na stronie
Organizatora Festiwalu: www.4kultury.pl
2. Regulamin obowiązuje od 20 lipca 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
We wszystkich sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prosimy o kontakt
z biurem festiwalowym:
Centrum Dialogu
ul. Wojska Polskiego 83
tel. 609551089
e-mail: biuro@4kultury.pl.

