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REGULAMENT DE ACCES  

VăraTIC: MINITEATRU ÎN AMFITEATRU   

 

 

Stagiune estivală în aer liber  

Organizator: Teatrul Ion Creangă, în parteneriat cu ARCUB 

Perioada: 1 iunie – 26 septembrie 2021  

Spațiu de desfășurare: Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă, nr. 5, Sector 3, București) 

Program: Spectacole de teatru, ateliere de creativitate, ateliere de educație teatrală 

 

În conformitate cu normele în vigoare în această perioadă pentru evenimentele organizate în aer liber, 

participarea la spectacolele și la atelierele pentru copii desfășurate în cadrul stagiunii estivale „VăraTIC: 

Miniteatru în Amfiteatru” se va realiza doar cu respectarea prezentului regulament de acces.  

 

Vă rugăm să parcurgeți toate instrucțiunile de mai jos și să le urmați întocmai, pentru a putea avea cu 

toții o experiență cât mai plăcută în spațiul Amfiteatrului VăraTIC. Achiziționarea biletelor reprezintă 

acordul dumneavoastră pentru respectarea acestui regulament. 

  

BILETE 

 Accesul în Amfiteatru se realizează doar în baza biletului achiziționat de pe platformele Entertix.ro 

sau Myticket.ro, acesta putând fi prezentat pe orice dispozitiv mobil, sau în format fizic (printat).  

 Pentru a respecta reglementările privind distanțele obligatorii recomandate între spectatori, biletele 

pentru spectacole sunt disponibile în pachete de câte 2, 3, respectiv 4 bilete (pentru familii), pentru 

a permite menținerea distanței recomandate între fiecare familie sau grup de spectatori.  

 Biletul la spectacol este valabil pentru o singură persoană, inclusiv în cazul spectacolelor dedicate 

copiilor cu vârsta sub 3 ani.  

 La ateliere se achiziționează bilete numai pentru copii. Adulții însoțitori au acces gratuit la activitate.   

 Biletele își pierd valabilitatea după ora de începere a spectacolului sau atelierului.   

 

REGULI DE CONDUITĂ 

Posesorii de bilete se obligă să respecte măsurile și regulile impuse de autorități pentru 

evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber în vigoare la data spectacolului/atelierului. Teatrul 

Ion Creangă va actualiza și posta pe site-ul propriu măsurile și regulile impuse de autorități pentru 

evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 
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Pentru a permite desfășurarea programului în condiții de siguranță pentru toți cei prezenți, accesul în 

Amfiteatru este condiționat de acceptarea următoarelor măsuri/reguli de conduită:  

 Verificarea temperaturii tuturor posesorilor de bilet prin termometru noncontact; vă rugăm să aveți 

în vedere faptul că nu va fi permis accesul în Amfiteatru posesorilor de bilete care au temperatură 

de peste 37,3°C sau care prezintă alte simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare 

generală modificată). 

 Completarea chestionarului pus la dispoziție de organizator la intrarea în Amfiteatru (document 

disponibil și în format electronic, ca anexa 1 la prezentul regulament). Necompletarea chestionarului 

oferă organizatorului dreptul de a nu permite accesul în cadrul evenimentului. 

 Purtarea măștii de protecție medicală/nonmedicală (acoperind nasul și gura) pe întreaga durată a 

evenimentului. Masca de protecție este obligatorie pentru adulți și copii cu vârsta peste 5 ani.  

 Dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pus la dispoziție de organizatori. 

 Menținerea distanței de siguranță față de alte grupuri de spectatori. Pentru a facilita accesul în 

spațiul de joc, fiecare grup va fi condus la locurile sale de către personalul Teatrului Ion Creangă. 

Vă rugăm ca, după ocuparea locurilor, să limitați deplasarea în Amfiteatru. 

 

NORME REFERITOARE LA SITUAȚIA ÎN CARE UNEI PERSOANE SAU UNUI GRUP NU I SE 

PERMITE ACCESUL LA EVENIMENT ÎN URMA TRIAJULUI 

 Nu se va permite accesul în spațiul Amfiteatrului persoanelor care nu respectă măsurile și regulile 

stabilite de autorități pentru organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber, valabile la 

data spectacolului/atelierului. 

 Nu se va permite accesul în spațiul Amfiteatrului persoanelor simptomatice (tusee, strănut, rinoree, 

febră, stare generală modificată). 

 Dacă persoana nu manifestă simptomele amintite la punctul anterior, dar temperatura înregistrată 

prin termometru non-contact este mai mare de 37,3°C, se va repeta măsurarea temperaturii după o 

perioadă de 2-5 minute de repaus. În eventualitatea în care temperatura se menține peste 37,3°C, 

accesul în spațiul Amfiteatrului nu va fi permis.  

 În situația în care accesul unei persoane în spațiul Amfiteatrului nu este permis în urma triajului, 

biletul își pierde valabilitatea.  

 

ANULARE ÎN CAZ DE VREME NEFAVORABILĂ 

 În caz de vreme nefavorabilă care nu permite începerea activității, posesorii de bilete își pot 

reprograma vizita, optând pentru un alt spectacol sau, după caz, atelier (reprogramare telefonică – 

nr. tel. 0767 934 374) sau pentru restituirea banilor, conform politicii de retur Entertix/Myticket.  

 În cazul în care activitatea se va întrerupe din cauza vremii nefavorabile, se va încerca reluarea 

spectacolului sau atelierului. Dacă acest lucru nu este posibil, biletele își pierd valabilitatea.  
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Anexa nr. 1 la REGULAMENT VăraTIC: Miniteatru în Amfiteatru   

  

 

 

CHESTIONAR VăraTIC: Miniteatru în Amfiteatru 
                    

 

SPECTACOLUL  __________________________________________________________________ 
 
DATA ______________________ ORA ______________________  

 
ATELIERUL ______________________________________________________________________ 
 
DATA ______________________ ORA ______________________  
 
 
 
DATE DE CONTACT GRUPUL/LOCUL _____________:  
 
Nume _____________________________________________________________________________ 
 
Prenume  __________________________________________________________________________  
 
Data nașterii  ____________________________ Nr. tel _____________________________________ 
 
Domiciliu __________________________________________________________________________  
 
E-mail_____________________________________________________________________________ 
 

Declar pe propria răspundere că toate răspunsurile și informațiile furnizate la întrebările de mai jos 

corespund în totalitate realității actuale a situației mele/grupului meu.  

 

Ați fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 (Covid-19)?  

 DA    NU 

 

Ați fost vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 (Covid-19)? 

DA    NU 

 

Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 sau care au stat 

în izolare/carantină impusă de autorități? 

DA    NU 

 

Ați avut în ultimele 7 zile unul sau mai multe simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2 (Covid-19)? 

Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să bifați pe care dintre acestea.        

 DA     NU 
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Febră   Dificutate la înghițire/Durere în gât               

Dureri de cap  Tuse  

Diaree  Dificultate de a respira  

Frisoane  Dureri musculare 

Pierderi de gust sau miros 

 

Totodată, prin prezenta, declar următoarele:  

• Am luat cunoștință de modul în care este amenajat spațiul de organizare a evenimentului.  

• Sunt de acord cu participarea la efectuarea triajului observațional, efectuat de către organizator.  

• Sunt de acord cu măsurarea temperaturii corporale la intrarea în eveniment și sunt conștient că 

organizatorul nu îmi va permite accesul dacă înregistrez o temperatură mai mare de 37,3 grade C.  

• Îmi asum riscurile ce revin în urma participării la acest eveniment.  

• Sunt de acord ca informațiile furnizate să poată fi consultate și prelucrate de către Direcția de Sănătate 

Publică București, cu consultarea autorităților române desemnate care au competențe în domeniul 

Sănătății Publice și a gestionării situațiilor de urgență/de criză.  

• Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în acest chestionar. Cunosc că în 

baza unei solicitări scrise semnată și datată, adresată operatorului de date, îmi pot exercita 

următoarele drepturi: dreptul de modificare, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție, conform 

Regulamentului European nr. 679/2016.  

• Am înțeles că datele colectate vor fi folosite în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-

CoV-2 în rândul participaților la eveniment, pentru a putea exista date concrete pe baza cărora 

autoritățile competente pot efectua anchete epidemiologice.  

  

Data _______________________________                                     

Semnătura __________________________ 

  

Info: Prezentul chestionar a fost întocmit ca urmare a reglementărilor legale, cu privire la măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2adoptate de către autoritățile competente.  

Datele personale colectate prin prezentul chestionar vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate, și 

anume: pentru a putea exista date concrete pe baza cărora autoritățile competente să poată efectua ancheta 

epidemiologică, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul participaților la eveniment.  

 

Notă: În vederea înscrierii la newsletterul Teatrului Ion Creangă declar că: 

 sunt de acord  

 nu sunt de acord  

cu primirea de informații privind programul Teatrului Ion Creangă, fiind de acord cu prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al 

Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016. 


