
 

REGULAMIN dla Widzów przebywających na terenie Teatru im. Stefana 

Jaracza w Łodzi 

 

1. Osoby przychodzące do Teatru w celu dokonania zakupu/zwrotu biletów oraz udziału  

w spektaklu/wydarzeniu zobowiązane są do zachowania szczególnej rozwagi i właściwej oceny 

swego stanu zdrowia, tak by nie narażać siebie i innych osób na niebezpieczeństwo zarażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

2. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji 

wspólnej /m.in. hol kasowy/ wprowadza się zasadę wcześniejszego odbioru biletów, a nie przed 

spektaklem.  

3. Preferowane: telefoniczna rezerwacja biletów, sprzedaż głównie on-line i realizacja transakcji 

bezgotówkowo, bilety elektroniczne w telefonach i możliwość dokonania przelewu. Dokonując 

przelewu na konto Teatru prosimy o podanie tytułu, terminu, ilości biletów i kwoty do zapłaty 

zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją oraz  podanie numeru telefonu do kontaktu osobistego. 

4. Dyrekcja Teatru prosi o wcześniejsze przybycie do Teatru, ponieważ obowiązuje procedura 

bezpiecznego, 2 metrowego odstępu osób wchodzących do budynku, oraz wypełnienie ankiety 

(Załącznik nr. 1). Każda osoba wchodząca do Teatru poddana będzie też badaniu temperatury 

ciała. Jeżeli temperatura będzie przekraczać 37,5 stopnia C, osoba taka nie zostanie wpuszczona 

do Teatru i otrzyma zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone 

na widownię, bez możliwości roszczenia sobie prawa do zwrotu płatności za zakupiony bilet/bilety. 

5. Osoby wchodzące do budynku Teatru zobowiązane są do dezynfekcji rąk płynem 

udostępnionym w wejściu głównym - holu kasowym /stolik/.   

6. Osoby znajdujące się w budynku Teatru zobowiązane są do przebywania w maseczkach lub 

przyłbicach osłaniających usta i nos. W środki ochrony osobistej /maseczki, rękawiczki 

jednorazowe itd./ Widzowie zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie. 

7. Osoby nie stosujące się do zasad bezpieczeństwa, zgodnie z Regulaminem dla Widzów Teatru, 

zostaną  poproszone o opuszczenie budynku przez Pracowników/Zespół Obsługi Widowni, bez  

możliwości  roszczenia sobie prawa do zwrotu należności za bilet/bilety. 

8. Teatr uruchamia dla Widzów dwa równoległe, niezależne wejścia/wyjścia, zgodnie z zaleceniami 

GIS. 

9. Widownia Teatru jest wietrzona przed, w czasie przerwy /jeśli jest/ i po spektaklu. 



10. Wszyscy Pracownicy  Obsługi Biletersko-Szatniarskiej podczas dyżuru noszą obowiązkowo 

maseczki/przyłbice i rękawiczki jednorazowe. 

11. Widzowie zobowiązani są okazać Bileterom bilet z zachowaniem bezpiecznej odległości 

minimum 2 metrów. 

12. Na terenie Teatru należy przemieszczać się i przebywać z zachowaniem wymaganego dystansu 

społecznego tj. 1,5 - 2m 

13. Dla zachowania bezpieczeństwa Widzowie wchodząc i schodząc po schodach powinni poruszać 

się ich prawą stroną. 

14. Obowiązuje zakaz poruszania się Widzów w obszarach oznaczonych tabliczkami "Zakaz 

wstępu". 

15. Osoby przebywające na spektaklu zobowiązane są do: 

- zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami na biletach lub wskazanych przez                                                                                                    

Pracowników Zespołu Obsługi Widowni – Bileterów: 

- utrzymywania wymaganego dystansu społecznego tj. 1,5 - 2 m; 

- bezwzględnego stosowania się do zaleceń Pracowników Teatru. 

16. Szatnia działa według ściśle określonych zasad. Funkcjonują oddzielne stanowiska, do których 

prowadzą wyznaczone strefy ruchu. Osoby oczekujące na oddanie/odbiór rzeczy pozostawionych 

w szatni muszą poruszać się utworzonymi korytarzami i zachować odstęp 2 metrów. Ubrania 

wieszane będą w odstępie kilku haczyków. 

17. Sposób rozmieszczenia publiczności na widowni przedstawia załącznik w postaci planu 

widowni. Uwzględnia on zachowanie bezpiecznej odległości między Widzami, zgodnie                             

z wytycznymi GIS. 

18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia zakażenia na terenie Teatru, osoby, 

których podejrzenie dotyczy, zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń 

Pracowników Teatru. 

19. Po zakończeniu spektaklu należy bezzwłocznie opuścić budynek wyjściem wskazanym przez 

Pracowników Teatru. 

20. Na Widzach spoczywa obowiązek złożenia przed wejściem do Teatru lub wcześniej drogą        

on-line pisemnego oświadczenia, że Widz według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą 

zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

21. Widzowie mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem dla Widzów przebywających na 

terenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej 

Teatru, w Kasie Biletowej i w holu kasowym. Informacja będzie również udzielana przy kontakcie 

z BOW i Kasą Biletową w godzinach otwarcia pod numerami telefonów (42) 66 23 333 i (42) 66 23 

335 lub drogą mailową pod adresem: bow@teatr-jaracza.lodz.pl, podając numer telefonu do 

kontaktu osobistego. 

22. Przyjście do Teatru na przedstawienie jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego 

Regulaminu.  


