REGULAMIN ZWIEDZANIA

OPERY LEŚNEJ
W CZASIE PANDEMII COVID-19

I.

Informacje ogólne
1. Opera Leśna (zwana dalej Obiektem), zlokalizowana przy ul. Moniuszki 12 w Sopocie dostępna
jest dla zwiedzających poza dniami, w których odbywają się wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
oraz montaże. Wszelkie informacje dotyczących bieżącego funkcjonowania Opery Leśnej
będą publikowane na www.bart.sopot.pl oraz na Facebook.com Opery Leśnej www.facebook.com/operalesna.
2. Operator Opery Leśnej zastrzega możliwość zamknięcia Obiektu w przypadku zaistnienia
sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zwiedzających.
3. Zwiedzanie Opery Leśnej jest biletowane. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu wyraża
zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Obiektu Opery Leśnej
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zaleca się płatności bezgotówkowe.
Ceny biletów wstępu:
Bilet normalny - 8 zł
Bilet ulgowy** - 5 zł
Bilet rodzinny - 16 zł (2 opiekunów + dziecko*)
Bilet rodzinny - 18 zł (2 opiekunów + dwoje dzieci*)
Bilet rodzinny - 20 zł (2 opiekunów + troje dzieci*)
Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są:
• dzieci do lat 3,
• mieszkańcy Sopotu za okazaniem karty sopockiej,
• osoby z niepełnosprawnościami (do 16 r. ż.) wymagające stałego lub długotrwałego
udziału opiekuna w życiu codziennym oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
*Do biletów rodzinnych uprawnieni są opiekunowie z dziećmi od lat 4 do lat 16.

1|S t r o n a

**Bilety ulgowe za okazaniem stosownego dokumentu przysługują:
• dzieciom, młodzieży, studentom do lat 25,
• seniorom od lat 65,
• opiekunom osób z niepełnosprawnościami (do 16 r. ż.) wymagających stałego
lub długotrwałego udziału opiekuna w życiu codziennym oraz opiekunom osób
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
II. Organizacja zwiedzania
1. Czas zwiedzania Opery Leśnej szacuje się na około 1 h.
2. Do zwiedzania przeznaczona jest: widownia i scena główna.
3. Z obszaru zwiedzania wyłącza się: zaplecze sceniczne (garderoby), budynek Polskiej
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Filharmonii Kameralnej Sopot, budynek administracyjno-biurowy, zaplecze techniczne, parking
wewnętrzny.
Osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązane są do:
• zakrywania nosa i ust maseczką ochronną – z samodzielnym wyposażeniem się
zwiedzającego w materiały ochrony osobistej,
• zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi, z wyjątkiem
rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem, osób
starszych z opiekunem oraz osób mających problemy z przemieszczaniem się
wymagających asysty opiekuna,
• zachowania ścisłych zasad sanitarnych,
• używania w celu usunięcia środków ochrony osobistej wyłącznie dedykowanych
pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
Opery Leśnej nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi
i elementów infrastruktury, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych.
Do Opery Leśnej nie mają wstępu osoby objęte kwarantanną oraz osoby, których stan
psychofizyczny uprawdopodabnia ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Mając na względzie wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy
zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, Opera Leśna zastrzega sobie
prawo do ograniczenia liczby zwiedzających (150 osób) i czasowego zamykania bram
wejściowych, gdy limit zwiedzających zostanie przekroczony.
Ze względów bezpieczeństwa, obszar zwiedzania będzie poddawany dezynfekcji, co może
spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.
Na terenie obiektu zakazane jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków
odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów. Zakazuje się również dokarmiania żyjących
tam dzikich zwierząt.
W celu ograniczenia kontaktów, chwilowo nie ma możliwości rezerwacji zwiedzania
z przewodnikiem. Historię Opery Leśnej można poznać za pomocą zeskanowania kodu QR
umieszczonego na bilecie wstępu oraz na stronie https://bart.sopot.pl/nasze-obiekty/operalesna/historia-opery-lesnej.
Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania oraz ww. zaleceń będą proszone
o opuszczenie obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.
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