REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATACH „PORANKI”

W trosce o komfort i bezpieczeństwo Państwa oraz dzieci, prosimy o zapoznanie się
z poniższymi zasadami organizacji uczestnictwa w wydarzeniu:
1. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe. Rodzic uczestnika oświadcza, iż
w dniu wydarzenia, według swojej najlepszej wiedzy, podopieczny ani żaden
z domowników nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym. Ponadto każdorazowo przy wejściu będzie mierzona
temperatura, osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły wziąć udziału w
warsztatach.
2. Rodzice każdego uczestnika zobowiązani są do złożenia w dniu wydarzenia kwestionariusza
o stanie zdrowia dziecka. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej
Opery
Krakowskiej
(oświadczenie
znajdziesz
tu:
https://www.opera.krakow.pl/pl/bilety/rezerwacja-i-sprzedaz), można je samodzielnie
wydrukować i podpisać, lub odebrać i podpisać przy wejściu do Teatru.
3. Należy unikać gromadzenia się, szczególne w strefach wejścia i wyjścia.
4. Dotychczasowa formuła zajęć uległa zmianom i została dostosowana do aktualnych
wymogów sanitarnych. Wszelkie dodatkowe informacje, aktualizacje i zmiany będą się
pojawiać na stronie internetowej https://www.opera.krakow.pl/ w zakładce „Poranki”.
5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do wytycznych osoby prowadzącej
warsztaty oraz pracowników Obsługi Widza, oraz nie wnoszenia na teren obiektu żadnych
zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz.
6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci na wydarzenie zobowiązani są do zakrywania
ust i nosa, a przebywający w części kawiarnianej lub w wyznaczonej części Antresoli do
stosowania się do ogólnych zasad sanitarno-epidemiologicznych.
7. Każde spotkanie trwa około 1,5 godziny, a udział w nim biorą wyłącznie dzieci.
Rodzice/opiekunowie mogą ten czas spędzić w części kawiarnianej bądź w wyznaczonej
części Antresoli.
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