Regulamin
korzystania z widowni Teatru Polonia i Och-Teatru
§1.

Regulamin korzystania z widowni Teatru Polonia i Och-Teatru („Regulamin”), określa zasady
udostępniania osobom trzecim (tj. widzom oraz gościom Teatru Polonia i Och-Teatru) widowni
administrowanej przez „Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury” (odpowiednio: „Fundacja”,
„Widownia”).
§2.
Widownia otwierana jest na pół godziny przed rozpoczęciem spektakli lub innych wydarzeń na
Dużych Scenach w Teatrze Polonia oraz Och-Teatrze, oraz na czterdzieści minut przed rozpoczęciem
spektakli lub innych wydarzeń na Małych Scenach w Teatrze Polonia oraz Och-Teatrze, a zamykana
w momencie opuszczenia jej przez ostatniego widza lub gościa.
§3.
Na Widownię widzowie wpuszczani są po okazaniu ważnego biletu na spektakl. Widzowie
posiadający bilet ulgowy (Seniorzy, Studenci, Uczniowie) mogą zostać poproszeni o okazanie
dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi. W przypadku nieposiadania takiego dokumentu, Widz
zostaje odesłany do kasy w celu uregulowania różnicy w cenie biletu.
§4.
Na Widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania przyniesionego przez siebie alkoholu, innych
napojów oraz jedzenia. Dotyczy to także jedzenia i napojów zakupionych w teatralnej kawiarni.
§5.
Na Widowni obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i rejestrowania spektaklu.
§6.
Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię.
Osoby, które opuszczą widownię w czasie trwania spektaklu, po powrocie na widownię muszą zająć
miejsca wskazane przez biletera. Powrót na swoje miejsce możliwy będzie dopiero w trakcie przerwy.
Jeśli spektakl jest bez przerwy, powrót na swoje miejsce nie będzie możliwy.
§7.
Wnoszenie na Widownię poduszek jest niedozwolone.

§8.
Jedzenie, otwarte napoje, parasole i duże rzeczy (łącznie z plecakami) należy bezwzględnie oddać do
Szatni.
§9.
Niedopuszczalne jest przestawianie krzeseł i foteli znajdujących się na widowni.
§10.
Chęć wręczania kwiatów aktorom należy ustalić z obsługą widowni.
§11.
Osoby przebywające na terenie teatrów pozostających pod Zarządem Fundacji naruszające przebieg
spektaklu, porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające
zagrożenie dla innych osób, będące pod wpływem alkoholu, a także osoby niestosujące się do
niniejszego Regulaminu lub do zaleceń pracowników upoważnionych przez Fundację mogą zostać
usunięte z pomieszczeń teatralnych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego lub cywilnego. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub
wyposażenie będące własnością Fundacji ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
§12.
Każdy korzystający z Widowni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem
i przestrzegania jego zasad. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego
Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni,
zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego
postanowień.
§13.
Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w szatniach oraz na stronach internetowych Teatru Polonia i
Och-Teatru.
§14.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
§15.
Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Widowni można zgłaszać do Fundacji na adres
info@teatrpolonia.pl lub info@ochteatr.com.pl
§16.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

