Załącznik do regulaminu Scena Capitol Sp. z o.o.
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2
oraz maksymalizacji bezpieczeństwa sanitarnego Widzów,
podczas spektakli i wydarzeń teatralnych,
organizowanych w Teatrze Capitol.
Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność
kulturalną i artystyczną, w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID -19 (https://
www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne) i określa zasady organizacji i uczestnictwa
w wydarzeniach artystycznych organizowanych w warszawskim Teatrze Capitol.
I.

Zasady obowiązujące uczestników spektakli i wydarzeń teatralnych
(dalej Widzów)

1. Teatr Capitol zaprasza Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są
osobami zakażonymi, nie przebywają w kwarantannie oraz nie przebywają
pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Widz zobowiązuje się do zrezygnowania z udziału w wydarzeniu, w przypadku
pojawienia się u niego objawów choroby (takich jak gorączka, kaszel), bądź złego
samopoczucia sugerującego chorobę.
3. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia
pisemnego Oświadczenia COVID-19 przy wejściu do Teatru. Oświadczenie COVID-19
– stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
4. Widz jest zobowiązany do podania podczas procesu zakupu biletów (zarówno online,
jak i w kasie teatru) swoich danych kontaktowych (numeru telefonu), aby ułatwić
służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5. Administratorem danych osobowych Widzów jest Scena Capitol Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115 (00-102), wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr 0000278839, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
525-239-51-24. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy
kupna sprzedaży biletów, jak również za dodatkową zgodą w celach marketingowych
i informacyjnych. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo
dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania. Szczegółowe
informacje, dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo
w polityce prywatności Scena Capitol Sp. z o.o. Jednocześnie każdy Widz wyraża
zgodę, że jego dane osobowe będą mogły być przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi
przepisami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
w związku z epidemią COVID-19.
6. Na terenie Teatru Widzowie są zobowiązani do:
a) do zakrywania ust oraz nosa. Jeśli nie posiadają Państwo własnych środków
ochrony, maseczki można kupić w kasie Teatru Capitol oraz w barze.
(preferowane są płatności bezgotówkowe)

b) zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 odstępu od nieznajomych osób
c) dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Teatru oraz po wyjściu z toalety
d) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do
komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej
organizacji wydarzenia, która ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa i ochronę
zdrowia, zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektoratu Sanitarnego
7. Teatr zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym udostępnia Widzom wyłącznie
dopuszczalny procent wszystkich miejsc na widowni, który jest zgodny z
obowiązującymi w danym momencie przepisami oraz wytycznymi Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. Miejsca Widzom na podstawie ważnego biletu wskazuje
Obsługa Widowni. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i zajmowanie miejsc
wskazanych przez Obsługę Teatru, a nie tych, które widnieją na Państwa biletach.
8. Widz każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o uczestnictwie
w wydarzeniu.
9. Każdy Widz jest zobowiązany do przestrzegania zasad, wdrożonych przez Scenę
Capitol Sp. z o.o., które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym
uczestnikom wydarzenia
II. Organizacja Widowni
1. Teatr Capitol jest otwarty dla Widzów 60 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu.
2. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek oraz skupisk wśród Widzów.
Ma to na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników
wydarzenia.
3. Przy wejściu do Teatru pracownicy Działu Obsługi Widowni kierują ruchem,
wpuszczając widzów stopniowo do foyer, po weryfikacji: ważności biletu, sprawdzeniu,
czy Widz ma zakryte usta i nos oraz wypełnione Oświadczenie COVID-19. W
przypadku braku wypełnionego Oświadczenie COVID-19 Widzowie proszeni są
o udanie się do wyznaczonego stanowiska w holu Teatru i uzupełnienia tego
oświadczenia. Pisemne Oświadczenie COVID-19 po ich okazaniu pracownikowi Teatru
są wrzucane do wyznaczonej, zamkniętej urny, a następnie przechowywane przez
Teatr z zachowaniem przepisów RODO.
4. Szatnia oraz bary są czynne. Funkcjonują z uwzględnieniem wszystkich wymaganych
standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
5. Stoisko sprzedażowe z capitalnymi produktami jest otwarte. Preferujemy płatności
bezgotówkowe.
6. Zgodnie z zasadami przedstawionymi w paragrafie I, punkt 7 miejsca na widowni będą
wskazywane Uczestnikom wydarzenia na podstawie ważnego biletu przez Obsługę
Widowni. Miejsca widniejące na bilecie na czas trwania reżimu sanitarnego nie są
obowiązujące.

III. Bezpieczeństwo Widzów
W trosce o Państwa zdrowie przygotowaliśmy wiele dodatkowych rozwiązań, które
zapewnią Wam bezpieczny oraz komfortowy udział w spektaklach z naszego repertuaru:
1.

Teatr podjął współpracę z liderami rynku w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.
Teatr posiada Certyfikat Higieny i Bezpieczeństwa 2020 Clean&Safe.

2.

Sale teatralne wyposażone są w wysokowydajny system wentylacji, który eliminuje
horyzontalne rozprzestrzenianie aerozoli z wydychanego powietrza. Taki system
wymiany powierza jest szeroko stosowany także m.in. w samolotach.

3.

Przed i po każdym spektaklu nasze sale teatralne, foyer oraz toalety są odkażane
przez odpowiednio zaprojektowane promienniki UV-C.

4.

Podczas spektaklu serwis sprzątający dokonuje dezynfekcji klamek i innych
elementów często dotykanych.

5.

Płyny do dezynfekcji

Na terenie Teatru Capitol: przy kasie biletowej przy wejściu głównym, przy toaletach oraz
na barze głównym znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min.60%
alkoholu.
6. Wyposażenie toalet
a) toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem oraz ręczniki papierowe
b) toalety są poza standardowym umyciem dezynfekowane dwukrotnie podczas
spektaklu: przed i po przerwie (wszystkie powierzchnie płaskie, pionowe oraz
odkażanie muszli i deski klozetowej)
c) toalety są wyposażone w pojemniki na odpady sanitarne / środki ochrony osobistej tj.
rękawiczki, maseczki, tampony, podpaski. Kosze nie wymagają otwierania rękami.
d) przed wejściem do łazienek znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym

7. Wyposażenie barów
a) bary są wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym
b) pracownicy barów są wyposażeni w maseczki lub przyłbice ochronne
IV. Pracownicy Teatru
a) Wszyscy Pracownicy Teatru (w szczególności: pracownicy działu Obsługi Widowni,
serwis sprzątający, obsługa stoiska sprzedażowego oraz pracownicy barów) w czasie
otwarcia Teatru dla widzów, wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach
i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
b) Personel Teatru regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i
narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.
c) Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa,
w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Widzów.
d) Przed każdy wydarzeniem sporządzana jest lista pracowników Teatru, którzy biorą
udział w danym wydarzeniu, w tym Aktorów.
V. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
a) w Teatrze został wyznaczony koordynator do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz
stałego kontaktu z właściwą dla Teatru stacją sanitarno - epidemiologiczną
b) w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS - CoV-2 u Widza lub obsługi
wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę
osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
VI. Skutki nieprzestrzegania niniejszych wytycznych
a) Widzowie niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni
o opuszczenie Teatru.
b) W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego
wymiana.

c) W uzasadnionych przypadkach Teatr ma prawo zawiadomić o zaistniałym naruszeniu
odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno - epidemiologiczne.
Szanowni Widzowie,
dziękujemy Wam bardzo za współpracę i wyrozumiałość.
Prosimy pamiętać, że dodatkowe wytyczne są wprowadzone w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo wszystkich Uczestników naszych wydarzeń, a więc Widzów,
Aktorów oraz pracowników Teatru.
Zapraszamy serdecznie na sztuki z naszego repertuaru!
Dyrekcja Teatru Capitol

