
Regulamin  uczestnictwa  w  warsztatach  muzycznych  Varmia  Musica
Academia oraz festiwalu Varmia Musica

I. Postanowienia ogólne:

1. W  warsztatach  Varmia Musica Academia mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez
objawów infekcji oraz te, które nie miały w ciągu 14 dni przed przyjazdem do  Lidzbarka
Warmińskiego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-
19.

2. Uczestnicy  festiwalu  przed  jego  rozpoczęciem  zobowiązani  są  do  wypełnienia
oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

3. Uczestnicy festiwalu zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustanowionych
przez organizatorów Varmia Musica Academia oraz zasad obowiązujących w budynkach, w
których  odbywają  się  zajęcia  i  wydarzenia  festiwalowe  (Muzeum  na  Zamku  Biskupów
Warmińskich, Oranżeria Kultury, Hotel „Krasicki”, Dom Pielgrzyma), a także stosować się
do poleceń organizatorów i pracowników wyżej wymienionych instytucji.

4. Wskazane jest, aby uczestnicy festiwalu Varmia Musica Academia zachowali szczególną
ostrożność  i  zasady  bezpieczeństwa podczas  całego  pobytu  w Lidzbarku  Warmińskim,
również poza wydarzeniami festiwalowymi.

5. W budynkach, w których odbywają się zajęcia i wydarzenia festiwalowe, należy zasłaniać
nos i usta maseczką ochronną, którą można zdjąć wyłącznie w przypadkach opisanych w
dalszej części regulaminu.

6. Zaleca się częstą dezynfekcję rąk lub częste mycie rąk wodą z mydłem.

7. Na terenie  obiektów,  w których  odbywają  się  zajęcia  i  wydarzenia  festiwalowe,  należy
zachowywać  bezpieczną  odległość;  niezalecane  jest  gromadzenie  się  w  grupy  między
zajęciami, próbami i koncertami.

8. Zaleca się dezynfekcję pulpitów.

9. Z  instrumentów  klawiszowych  mogą  korzystać  wyłącznie  osoby  do  tego  upoważnione:
wykładowcy i uczestnicy klasy klawesynu, organów i basso continuo oraz akompaniatorzy.

II. Poruszanie się po obiektach festiwalu

1. Każda  osoba  wchodząca  do  obiektów,  w  których  odbywa  się  festiwal  Varmia  Musica
Academia, zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną.

2. Po wejściu do budynków należy zdezynfekować ręce lub umyć je wodą z mydłem.

3. W obiektach należy poruszać się pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość 1,5 metra.

4. Przy wejściu na teren Zamku Biskupów Warmińskich personel Muzeum będzie prowadził
pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 38°C nie zostaną wpuszczone na teren
Muzeum.



5. W budynkach należy poruszać się w maskach ochronnych, które można zdjąć dopiero w
momencie zajęcia wyznaczonego miejsca na lekcję lub próbę.

6. W Domu Pielgrzyma, poza zajęciami należy poruszać się w maskach ochronnych, które
można zdjąć jedynie w swoim pokoju lub w celu spożycia posiłku w stołówce dopiero po
jego przygotowaniu i zajęciu miejsca przy stole. W stołówce należy pamiętać o zachowaniu
bezpiecznej odległości.

III. Zasady uczestnictwa w zajęciach indywidualnych

1. Podczas zajęć maskę ochronną można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca wyznaczonego do
przeprowadzenia lekcji.

2. Podczas lekcji należy utrzymywać bezpieczną odległość 1,5 metra.

3. Między zajęciami zaleca się dezynfekcję pulpitu.

4. Podczas zajęć zarówno pedagog jak i uczestnik powinni mieć własne ołówki.

5. Bierni słuchacze zobowiązani są do stosowania maseczki ochronnej.

IV. Zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych – zespoły, orkiestra

1. Na zajęcia grupowe należy przychodzić pojedynczo, bez tworzenia większych grup.

2. Stanowiska członków zespołów lub orkiestry powinny być od siebie oddalone o minimum
1,5 metra.

3. Nie należy przestawiać krzeseł, pulpitów i zarazem przesuwać ustawionych już stanowisk
pracy.

4. Do momentu zajęcia swojego wyznaczonego miejsca,  należy zasłaniać nos i  usta przy
zastosowaniu maseczki ochronnej.

5. Po zajęciu miejsca z instrumentem i zdjęciu maseczki nie należy już się przemieszczać w
celu zabrania dodatkowych akcesoriów z miejsca w którym pozostawiono odzież, bagaż
czy futerały.  Wszystkie narzędzie niezbędne do używania podczas próby należy zabrać
przed ostatecznym zdjęciem maseczki ochronnej.

6. Zaleca się zabranie na próby minimalnej i jedynie niezbędnej ilości sprzętu i akcesoriów.

7. W przerwie próby lub po jej zakończeniu należy zakryć nos i usta przed opuszczeniem
stanowiska pracy.



8. Każdy z muzyków powinien mieć osobne stanowisko pracy.

9. Każdy z muzyków powinien posiadać własny ołówek i inne akcesoria potrzebne podczas
próby.

10. Każdy z muzyków powinien posiadać własny komplet nut.

11. W przerwach prób zaleca się chowanie instrumentów do futerałów. Odradza się kładzenie
ich na krzesłach czy innych powierzchniach.

12. Po zakończonej próbie salę należy opuścić pojedynczo w bezpiecznych odległościach.

V. Zasady obowiązujące słuchaczy koncertów

1. Na koncerty festiwalowe należy przybyć w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta.

2. Na koncerty należy przychodzić pojedynczo i unikać zgromadzeń.

3. W  sali  koncertowej  nie  wolno  przestawiać  krzeseł  rozstawionych  w  bezpiecznych
odległościach.

4. Maseczkę ochronną można zdjąć na wyraźny komunikat organizatorów.

5. Przed wyjściem z koncertu należy założyć maskę ochronną i opuścić budynek pamiętając o
zachowaniu bezpiecznej odległości.

VI. Zasady obowiązujące wykonawców koncertów

1. Na koncerty festiwalowe wykonawcy powinni przyjść w maseczce ochronnej zakrywającej
nos i usta.

2. Po przybyciu do obiektu w którym odbywa się koncert należy kierować się do wyznaczonej
sali, w której można zostawić rzeczy osobiste.

3. Na koncerty należy przybyć pojedynczo, unikając zgromadzeń.

4. W garderobie należy zachować bezpieczną odległość 1,5 metra.

5. W  trakcie  wyjścia  na  scenę  należy  poruszać  się  w  ustalonej  kolejności  zachowując
bezpieczną odległość między muzykami.



6. Nie należy przestawiać stanowisk na scenie ustawionych w bezpiecznych odległościach.

7. Po zagraniu należy pamiętać o zejściu ze sceny w bezpiecznych odległościach.

8. Budynek należy opuścić w maseczce ochronnej unikając zgromadzeń.


	I. Postanowienia ogólne:
	II. Poruszanie się po obiektach festiwalu
	III. Zasady uczestnictwa w zajęciach indywidualnych
	IV. Zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych – zespoły, orkiestra
	V. Zasady obowiązujące słuchaczy koncertów
	VI. Zasady obowiązujące wykonawców koncertów

