
Regulamin wydarzeń festiwalowych w ramach 14. Festiwalu Komedii SZPAK  

odbywającym się w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 

 

Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego w ramach 

Festiwalu SZPAK w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem  

i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:  

 

1. Wstęp na wydarzenia jest płatny, wyjątek stanowią dwa wydarzenia bezpłatne:  

a. Stand-up na wyspie - odbywający się 13 sierpnia o godzinie 19:00 na plaży na Wyspie 

Grodzkiej, organizator ustala maksymalny limit osób mogących wziąć udział w 

wydarzeniu na 600 osób, 

b. Komediowe kino pod chmurką – odbywające się 15 sierpnia o godzinie 21.30 na dużym 

dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, organizator ustala maksymalny limit osób 

mogących wziąć udział w wydarzeniu na 230 osób. 

2. Bilety na wszystkie płatne wydarzenia są do nabycia online na stronie www.bilety.fm lub 

bezpośrednio przed wejściem na wydarzenie w kasie organizatora.  

3. Przed wejściem na wydarzenie płatne uczestnik zobowiązany jest do okazania ważnego biletu 

wstępu, preferowana forma biletu to bilet elektroniczny w telefonie. 

4. Wszyscy uczestnicy wydarzeń w tym również media, artyści oraz obsługa, zobowiązani są do 

wypełnienia i podpisania oświadczenia o stanie zdrowia stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu.  

5. Każde wydarzenie festiwalowe wymaga dostarczenia osobnego oświadczenia o stanie zdrowia. 

6. W celu usprawnienia wejścia widowni na wydarzenie prosimy o dostarczenie wydrukowanego 

wcześniej i podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia 

7. W czasie wydarzeń uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust, nosa oraz do zachowania 

dystansu społecznego,  a przed wejściem na teren wydarzenia do dezynfekcji rąk. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do badania temperatury ciała uczestników oraz do nie 

wpuszczania na teren wydarzenia osób o podwyższonej temperaturze.  

9. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem dystansu społecznego i dezynfekowane 

przed każdym wydarzeniem. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety są 

dozorowane przez organizatorów i systematycznie dezynfekowane. 

11. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na wydarzeniu jest ograniczona. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie 

tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna.  

12. Wejście i wyjście na wydarzenia odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów. 

13. Organizator powołuje Dyrektora Festiwalu jako koordynatora do spraw zdrowotnych. 

14. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do respektowania komunikatów organizatora.  

15. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 

 

Załącznik: 

1. Oświadczenie o stanie zdrowia 

 

 

 



Regulamin wydarzeń plenerowych na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  

w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 

(obowiązuje: od 15 czerwca 2020) 

 

Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu korzystania 

z usług Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy  

o zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:  

 

1. Wstęp na wydarzenia plenerowe jest płatny. 

2. Bilety są do nabycia online na stronie www.zamek.szczecin.pl lub bezpośrednio w kasie Zamku 

w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I).  

3. Przed wejściem na wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do okazania ważnego 

biletu wstępu wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik  

do niniejszego regulaminu. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu.  

4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.  

5. Pokazy filmów w ramach kina plenerowego odbywają w strefie wydzielonej od godz. 22:00 

(czerwiec-lipiec) oraz od godz. 21:30 (sierpień). Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie 

przed planowanym seansem. 

6. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem dystansu społecznego i dezynfekowane 

przed każdym wydarzeniem.  

7. Dla uczestników udostępniona jest toaleta na parterze w skrzydle wschodnim (wejście A). 

Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety są 

dozorowane przez pracowników Zamku i systematycznie dezynfekowane. 

8. Podczas wydarzeń plenerowych dziedziniec Zamku jest wyłączony z możliwości bezpłatnego 

zwiedzania.  

9. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na dziedzińcu jest ograniczona. Zamek 

zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać 

charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna.  

10. Wejście i wyjście na teren Zamku odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.  

11. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do respektowania komunikatów pracowników Zamku.  

12. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 

 

http://www.zamek.szczecin.pl/

