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SCENA LALKOWA IMIENIA JANA WILKOWSKIEGO W KWIDZYNIE
Przygotowaliśmy dla Państwa oświadczenia oraz klauzule informacyjne,
którą znajdziecie Państwo na naszej stronie www.animofestival.pl
Gdybyście jednak nie przynieśli ze sobą tych dokumentów, mamy
przygotowane komplety dla zapominalskich.:) Zatem nie będzie to
powodem do frustracji.
Dokumenty będziemy przechowywali przez 2 tygodnie.
Po wejściu na teren Teatru przy Katedralnej 18 zostanie zmierzona
Państwu temperatura bezdotykowo – głowa lub nadgarstek.
My również monitorujemy nasz stan zdrowia.

3.

Zaopiekujemy się Państwem według panujących zasad sanitarnych.

4.

Gdybyście Państwo, zapomnieli o tym, prosimy nie stresować się.
Mamy przygotowane maseczki.

5.

Przygotowaliśmy dla Państwa stanowiska , gdzie będzie można
bezpiecznie zdezynfekować ręce.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami oraz
zachowanie zasady naprzemiennej.
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Będziemy na bieżąco monitorowali przestrzeganie tej zasady,
szczególnie przy poruszaniu się po foyer Teatru .
Zakup biletów został ograniczony do 187 osób na Sali Teatralnej przy
ul. Katedralnej 18.
W sprawie zakupu biletów przygotowaliśmy dla Państwa konto w banku
PBS w Kwidzynie NR: 56 8300 0009 0016 8127 2000 0090.

WIDZOWIE
Przy wejściu na wydarzenie prosimy Państwa o złożenie obowiązkowego
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia wraz z klauzulą informacyjną
RODO. W wypadku widza niepełnoletniego dokumenty wypełnia i podpisuje
opiekun prawny.
Dokumenty składamy do specjalne przygotowanych do tego celu pudełek
bez pośredników.
Jeżeli w dniu wydarzenia kulturalnego nie czujecie się Państwo zbyt dobrze,
prosimy pozostańcie w domu dla Waszego i innych osób komfortu.
Temperatura powyżej 37ºC spowoduje, że nie będziecie mogli uczestniczyć
w wydarzeniu.
Gdybyście poczuli się Państwo źle podczas trwania wydarzenia kulturalnego
poinformujcie Nas.
Prosimy o samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej maseczka, chusta, przyłbica. Zakrywamy nos i usta podczas trwania
wydarzenia.
Po wejściu do budynku, gdzie wydarzenia mają miejsce prosimy
o dezynfekcję rąk.
Macie Państwo, obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca
między sobą oprócz:
1. osób, które uczestniczą w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2. widza, który 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;
3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
W sali teatralnej i foyer obowiązuje zasada utrzymania co najmniej 1,5
metra odstępu od innych osób.
Zakup biletów wiąże się z przyjęciem zasad jakie panują podczas trwania
wydarzenia.
Po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej + 48 695 528 087 i informacjach
jak należy postępować dalej, będziecie mogli Państwo dokonać zakupu
biletu online wpłacając pieniądze na nasze konto.
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18.09.2020 w godzinach 16:00 – 20:00 w naszym OKIENKU KASOWYM
na tyłach budynku przy ulicy Słowiańskiej 13 będzie można zakupić
bilety bezpośrednio. Cena pojedynczego biletu 10 PLN.
Dla Państwa bezpieczeństwa drzwi Sali teatralnej otwieramy 30 min.
przed wydarzeniem.
Wietrzymy i wentylujemy sale teatralną przed i po każdym dniu
festiwalu.
Szatnia będzie niedostępna.

Prosimy o przygotowanie odliczonej gotówki.

Po zakończeniu wydarzenia zapewniamy Państwu maksymalną liczbę
wyjść.
Ponieważ tak jak Państwo jesteśmy gośćmi w budynkach Kwidzyńskiego
Centrum Kultury mamy obowiązek stosować się do:
https://kck.ckj.edu.pl/wydarzenia/2409/wytyczne-covid-19

Spokojnie przy zachowaniu odległości prosimy Państwa o opuszczanie
budynku Teatru przy zachowaniu odległości.
Przebywając na terenie Kwidzyńskiego Centrum Kultury prosimy Państwa
o przestrzeganie zasad tam panujących. Dziękujemy.

W celu kontroli biletu prosimy o przerwanie biletu osobiście przez Państwa
w obecności osoby kontrolującej.
Prosimy Państwa o przestrzeganie zasad higieny i porządku.
Okrycie wierzchnie pozostaje z Państwem na sali teatralnej.

