
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERTACH POS 

WYMAGANIA COVID-19 

 

1. Goście POS przed wejściem na koncerty zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek 

płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do obiektu. 

2. Goście podczas koncertów zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek 

ochronnych, przyłbic i itp. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia 

oraz osoby z niepełnosprawnością. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest 

wymagane. 

3. Podczas koncertów wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i 

unikania gromadzenia się (nie dotyczy rodzin, dzieci do 4 roku życia oraz asystentów osób 

z niepełnosprawnościami). 

4. Goście zajmują miejsca stosując się do wskazań obsługi widowni POS. 

5. Na koncerty nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie. 

6. Goście POS uczestniczący w wydarzeniu artystycznym zobowiązani są do złożenia 

pisemnego oświadczenia przy wejściu do obiektu, że według swojej najlepszej wiedzy, nie 

są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

7. Osoby stojące w kolejce do toalet oraz przed wejściem do miejsca odbywania koncertów 

powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się. 

8. W trakcie pobytu na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi i 

służb ochrony. 

9. Liczba gości przebywających jednocześnie w obiekcie została ograniczona do maksymalnie 

50 % miejsc siedzących, w przypadku miejsc stojących obowiązuje zachowanie wymaganej 

odległości. 

10. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej i 

bagażach działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Goście mogą korzystać z szatni 

samoobsługowej, jednakże POS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej 

pozostawione. 

11. Podczas koncertów obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów. 

12. Opuszczanie przez gości obiektów po koncercie będzie koordynowane przez obsługę 

widowni POS. 

13. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-

papierosów. 

14. Wejście na teren koncertów w POS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
 


