
 1 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 14/2020 z dn. 9.06.2020 r. 

 

 

REGULAMIN 

 dla uczestników wydarzeń, imprez kulturalnych i rozrywkowych   

w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  

w OKRESIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 

 

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego 

oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest 

osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

2. Obowiązkiem uczestnika jest zakrywanie ust i nosa i zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra. 

3. Wprowadza się klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi 

udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych 

osobowych uczestników imprezy; 

4. Nakłada się na uczestników wydarzenia obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w 

materiały ochrony osobistej; 

5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów 

uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; 

6. Wprowadza się obowiązek zbierania danych osobowych i kontaktowych: 

 dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 

 zbieranie ich jest rekomendowane przez MKiDN i GIS, tak by ułatwić służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 

danym wydarzeniu. 

 dane po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie, a 

następnie poddane zostaną komisyjnemu zniszczeniu 

7. W przypadku wydarzeń z miejscami siedzącymi – udostępniona dla publiczności będzie nie 

więcej niż połowa liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem 

jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca 

między widzami nie dotyczy widza, który: 

 uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

 jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, 

która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

8. Wprowadza się następujące procedury wejścia i wyjścia publiczności: 

a) osoby stojące w kolejce do wejścia lub wyjścia zobowiązane są do zachowania dystansu 2 

metrów; 

b) uczestnicy mają obowiązek dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy; 

9. Rozejście się publiczności: 

a) pierwszeństwo podczas wyjścia mają osoby starsze;  

b) w miarę możliwości Organizator zapewni jak największą liczbę wyjść; 

c) kontrolowanie przepływu publiczności realizowane jest przez obsługę imprezy. 

10. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach: 

a) strefa widowni z miejscami do siedzenia:  

 miejsca siedzące winny być zajmowane co drugie siedzenie; 

b) strefa widowni stojąca:  

 uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania oznaczeń poziomych, wydzielających 

odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego (jeżeli takie 

wprowadzono) 

 Publiczność winna być usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, 

w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów. 

 

 


