Podmínky pro vstup na akce platné od 22. listopadu
Od pondělí 22.11.2021 se mění podmínky pro vstup na kulturní akce konané v Městském
společenském domě (MSD) v Kolíně. Jejich přehled přinášíme níže.

PODMÍNKY PRO VSTUP NA AKCE
Při vstupu na kulturní akce konané v MSD Kolín je nutné prokázat se elektronickým
či písemným potvrzením splnění jedné z těchto podmínek:




potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od ukončeného
očkování uplynulo nejméně 14 dní
potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 – platné 180 dní od prodělání
onemocnění COVID-19
negativní výsledek PCR testu v případě rozočkovaných (po 1. dávce a do 14 dnů
po 2. dávce), dětí ve věku 12-18 let či kohokoliv, kdo se z lékařských důvodů nemůže
nechat očkovat

Děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí.

VRÁCENÍ VSTUPENEK
Diváci, kteří již mají zakoupené vstupenky a nemohou prokázat žádným z výše uvedených
způsobů svou bezinfekčnost, mohou zažádat o vrácení vstupného nejpozději 2 dny před
konáním akce. Zažádat o vrácení vstupného lze, s ohledem na stále se měnící situaci,
aktuálně pouze na akce konané do 31. 12. 2021. O dalším vývoji budeme s dostatečným
předstihem informovat.

Při vracení vstupenek můžete postupovat tímto způsobem:








V případě zakoupení vstupenky online : zaslat žádost o storno vstupenky na email
msd.kolin@volny.cz. Je nezbytné uvést následující údaje: jméno, příjmení, číslo účtu,
kam si přejete částku zaslat, termín a název akce, variabilní symbol platby, číslo
vstupenky/ vstupenek (10místné číslo) a čestné prohlášení, že jste držitelem
uvedených vstupenek. Částka za vstupné bude vrácena na účet kupujícího.
V případě zakoupení v hotovosti : zažádat o storno osobně v místě zakoupení
(vstupenky zakoupené v pokladně MSD Kolín lze vrátit pouze v pokladně MSD
Kolín)
V případě akcí, kdy si naše prostory pronajímá jiný organizátor (Smejko a
Tanculjenka…) je žádost o vrácení vstupenek nutné vyžadovat u jeho předprodejních
míst.
Telefonicky vstupenky stornovat nelze

Prosím, sledujte naše webové stránky, snažíme se udělal vše pro to, aby se nadále kulturní
akce mohly konat a při tom v bezpečném prostředí pro umělce i diváky.

Pracovníci MSD Kolín

