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Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym (dalej MCER) w czasie 

epidemii SARS-CoV-2 

W czasie przebywania na terenie MCER każda osoba jest zobowiązana do: 

•  zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób, 

•  używania płynu dezynfekującego do rąk dostępnego w obiekcie,  

•  zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej zapewnionymi we własnym zakresie. 
 

Ponadto, każda osoba przebywająca na terenie MCER powinna ograniczyć do minimum czas przebywania w 
obiekcie. Przepływ gości będzie koordynowany przez pracowników MCER. W przypadku kolejek (do szatni, na salę 
widowiskową, na basen etc.), konieczne jest stosowanie dystansu 1,5 metra.  

Sala widowiskowa: 

W myśl decyzji władz publicznych część miejsc na widowni sali widowiskowej jest powszechnie dostępna, zaś część 
miejsc przeznaczona jest dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2, legitymujących się certyfikatem 
szczepienia w postaci kodu QR. Stosujemy się tu do aktualnych wytycznych i rozporządzeń. 

Jeśli kupią Państwo bilety na miejsca dla osób zaszczepionych, przed wejściem na widownię pracownicy MCER 

poproszą o okazanie certyfikatu szczepienia. Nie będziemy w żaden sposób skanować ani gromadzić Państwa 
danych o szczepieniu. 

Zastrzegamy sobie prawo do monitoringu widzów podczas wszystkich wydarzeń prowadzonych na sali 

widowiskowej. W przypadku zaobserwowania wśród uczestników objawów chorobowych swoistych dla wirusa 
SARS-CoV-2 (katar, kaszel, etc.), zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na widownię. 

Przed wejściem na wydarzenie, każdy widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi MCER dedykowanego do 

obsługi widowni pisemnego oświadczenia, że jest osobą w pełni zaszczepioną oraz według swojej najlepszej wiedzy 

nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularze 

dostępne są na stronie internetowej MCER (wzór formularza) oraz u pracowników MCER, którzy przed wejściem na 
widownię odbiorą od Państwa wypełnione i podpisane oświadczenia. Wraz z oświadczeniem widz wyraża zgodę na 
przetwarzanie udostępnianych danych osobowych. Powyższe dane nie będą wykorzystywane w żaden sposób w 
jakimkolwiek czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienia zażąda właściwy organ nadzoru sanitarno - 

epidemiologicznego w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. W szczególności ujawnienie 
tychże danych będzie następowało w przypadku podejrzenia, że widz mógł być narażony na kontakt z osobą, u 
której objawy wskazują na możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov-2- dla ochrony zdrowia widza i osób, z którymi 
miał kontakt. W przypadku niezłożenia oświadczenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w 

wydarzeniu (ze względu na obowiązujące limity dla osób niezaszczepionych).  

Zastrzega się prawo do odmowy wstępu do budynku MCER w przypadku niestosowania się do niniejszych zaleceń. 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.  

 


