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REGULAMIN WIDOWNI TEATRU KAMILA MAĆKOWIAKA
1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym repertuarze bez podania przyczyny.
2. Widzowie zobowiązani są ̨ do punktualnego przybycia do Teatru. Po rozpoczęciu spektaklu
spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię wyłącznie za zgodą pracowników Teatru na
miejsca przez nich wskazane, bez względu na wykupiony bilet.
3. W przypadku opuszczenia widowni w trakcie spektaklu widz nie będzie na nią ponownie
wpuszczony, bez względu na powód wyjścia.
4. Na spektakl nie będą wpuszczani widzowie poniżej ograniczenia wiekowego wskazanego w opisie
spektaklu na stronie internetowej Teatru.
5. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
6. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania spektakli.
7. Podczas trwania spektaklu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu.
8. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
9. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są̨ zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem
dzieci w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze przedstawienia.
10. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru, naruszający regulamin lub
powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną ̨ poproszeni
o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów.
11. Dokonanie zakupu biletu oznacza akceptację przez Widza niniejszego regulaminu we wszystkich
jego aspektach.
12. Bilety na spektakle sprzedawane są za pomocą systemów elektronicznych wskazanych na stronie
internetowej Teatru oraz przed spektaklem w kasie, zgodnie z odrębnymi regulaminami.
13. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Teatru oraz w obiekcie prezentacji spektakli.
14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja ̨ zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
15. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się̨ skuteczna
w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż̇ 7 dni od momentu udostepnienia na stronie
www.fundacjamackowiaka.org zmienionego regulaminu.
16. Regulamin został zatwierdzony uchwała ̨ Zarza ̨du Fundacji z dnia 04.08.2022 r

