
REGULAMIN UCZESTNICTWA WIDZÓW W KONCERTACH PREZENTOWANYCH 

W RAMACH XXIX FESTIWALU „VIVA IL CANTO” CIESZYN 2020 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo widzów i wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu „Viva il canto” 

wprowadzamy regulamin, który będzie obowiązywał podczas wszystkich koncertów.  

1. Podczas przebywania w miejscu, w którym odbywa się koncert widzowie zobowiązani są do 

poruszania się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego, czyli do pozostawania  

w bezpiecznej odległości od siebie, nie mniejszej niż 1,5 metra. 

2. Wstęp na koncerty zakazany jest osobom: 

- u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i nie uznano za osobę wyleczoną; 

- wykazującym objawy charakterystyczne dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2; 

- poddanym procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wirusem 

SARS-CoV-2, przebywającym na kwarantannie lub poddanym nadzorowi epidemicznemu; 

- które miały styczność z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS=CoV-2 lub którą 

poddano kwarantannie. 

 

3. Każdy z widzów zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną 

przez cały czas przebywania w miejscu, w którym odbywa się koncert oraz zdezynfekowania rąk 

w chwili wejścia na koncert. Środki dezynfekcyjne zapewnia organizator, natomiast zapewnienie 

środków ochrony ust i nosa spoczywa na uczestniku koncertu. 

 

4. Widzowie, od chwili wejścia na koncert do momentu opuszczenia miejsca, w którym koncert się 

odbywa, zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń i komunikatów przekazywanych 

przez organizatora. 

 

5. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc wskazywanych przez pracowników obsługi 

widowni. 

 

6. Uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia organizatorowi pisemnego oświadczenia  

o stanie zdrowia bezpośrednio przed wejściem na koncert. Oświadczenie musi być wypełnione na 

formularzu dostępnym na stronie: www.vivailcanto.pl lub otrzymanym przed wejściem na koncert 

od pracowników obsługi widowni.  

 

7. Uczestnik koncertu może być poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku, gdy 

temperatura ciała przekroczy 37,8 st. C, uczestnik nie będzie mógł wejść na koncert.  

 

8. Uczestnik koncertu jest świadomy, że w przypadku wykrycia udziału w koncercie osoby 

zakażonej wirusem SARS-CoV-2 podane przez niego dane osobowe i kontaktowe mogą zostać 

udostępnione służbom SANEPID. 

 

 

http://www.vivailcanto.pl/

