Widowisko Ojciec Święty na Podhalu
Odebrane
Rektorat WSB <rektorat@wsb.edu.pl>

pt., 1 paź,
12:38 (19
godzin temu)

do
Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za potwierdzenie udziału w widowisku Franciszka Łojasa
Kośli Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu Opera Góralska w IV odsłonach, które
odbędzie się w najbliższą niedzielę 3 października br. o godz. 16.30 w Katowice Miasto
Ogrodów, Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (Katowice, Plac Sejmu Śląskiego
2).
Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, możliwość utrudnień w ruchu drogowym
oraz wprowadzenie dodatkowych procedur dotyczących bezpieczeństwa prosimy o
przybycie stosunkowo wcześniej przed rozpoczęciem Widowiska.
Weryfikacja osób zgłoszonych na Widowisko będzie przeprowadzona przed wejściem na Salę
Koncertową na podstawie tej wiadomości email lub wiadomości SMS, którą otrzymacie
Państwo na podany w formularzu numer telefonu lub e-mail. Przed wejściem na Salę
bardzo proszę o przygotowanie telefonów komórkowych i pokazanie otrzymanej
wiadomości SMS osobie wpuszczającej na Widowisko. Po wejściu na Salę bardzo proszę
zająć miejsce w rzędach od 6 do 24 (miejsca nie są rezerwowane) i w miarę możliwości nie
opuszczanie Sali przed rozpoczęciem Widowiska.
Uprzejmie informuję, iż ze względów epidemicznych szatnia w budynku Instytucji
Kultury będzie nieczynna. Bardzo proszę o zabranie ze sobą odzieży wierzchniej do Sali
Koncertowej.
Dbając o bezpieczeństwo naszych gości, wprowadziliśmy zasady, które będą warunkiem
udziału w Widowisku. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do nich. Warunkiem
udziału w wydarzeniu jest:

• obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu i na terenie wydarzenia;
• obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren
wydarzenia;
• ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji,
punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
• zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i
poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej
konieczności izolacji;
• umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego
termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie
wprowadzona taka procedura.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi,
w Widowisku mogą wziąć udział uczestnicy, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):
• nie są osobami zakażonymi COVID-19;

• nie

mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura
ciała, objawy przeziębieniowe;
• nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
• w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego
kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 i spełniają jeden z następujących
warunków:
o posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID19 wykonanego maks. 48 h przed wydarzeniem i okażą go przy
wejściu na wydarzenie;
o są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 3 miesięcy
i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego
statusu;
o są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do
obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla
danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed
wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie Unijny Certyfikat
Covid w postaci elektronicznej lub papierowej.
Życzymy wspaniałych doznań artystycznych oraz niezapomnianych wrażeń.
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Akademia WSB – do dnia 15 kwietnia 2018 roku Uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C,41-300 Dąbrowa Górnicza. Szczegółowa informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: www.awsb.edu.pl w zakładce „Przetwarzanie Danych
Osobowych”.
Kontakt
e-mail: rektorat@wsb.edu.pl.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
adresem iod@wsb.edu.pl.
Ta wiadomość wraz z dołączonymi do niej załącznikami przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotu, który jest jej faktycznym
adresatem i może zawierać informacje poufne. W przypadku, gdy nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości proszę o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie wraz z załącznikami. Przetwarzanie danych zawartych w
wiadomości jest niedopuszczalne.

