REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH / PRÓB ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH /
ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH
obowiązujący od 25 lipca 2020r.
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń, zajęć artystycznych / próby zespołów artystycznych / ,
imprez kameralnych oraz plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, (zwanym
dalej GOK) w trakcie pandemii SARS-COV-2 na terenie Gminy Czyże.
2.Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego
terenu.
3.Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
§2
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, WYDARZEŃ, IMPREZ KULTURALNYCH
1.Udział widzów w wydarzeniu/imprezy jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez
widzów / maseczki lub przyłbice uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie / , zachowania dystansu min.
1,5 metra, braku objawów choroby, to znaczy: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.
2.Udostępniamy widzom nie więcej niż połowę dopuszczalnej liczby miejsc w pomieszczeniach zamkniętych,
podczas imprez plenerowych nie ma ograniczeń, ale trzeba zachować 1,5-metrową odległość pomiędzy
uczestnikami.
3.Uczestnik wydarzenia/imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na
imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik proszony jest o podanie danych
kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji,
gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły
dochodzenie epidemiologiczne.
4.Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
5.Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest
obowiązkowa / płyn do dezynfekcji zapewnia Organizator /.
6.Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora.
7.Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
8.Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§3
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W GOK
/ POMIESZCZENIACH ŚWIETLIC WIEJSKICH

1. Liczba uczestników w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GOK jest ograniczona i zależy od
powierzchni miejsca, w którym odbywa się dane wydarzenie –bieżących informacji udziela odpowiedzialny w
tym zakresie pracownik GOK / GOSPODARZ ŚWIETLICY /.
2. W sali prób / świetlicy wiejskiej w Czyżach / oprócz instruktora może przebywać jednocześnie nie więcej
niż 10 osób. Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do korzystania tylko i wyłącznie ze swoich materiałów i
narzędzi oraz powinien każdorazowo zabierać je ze sobą. Nie dotyczy to instrumentów towarzyszących, które
zapewnia GOK. Po każdych zajęciach pracownia oraz sprzęty, które w niej się znajdują zostaną
dezynfekowane.
§5
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ /IMPREZ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH
ŚWIETLICOWYCH ORAZ IMPREZ PLENEROWYCH / PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH
1.Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez GOK uczestnicy są zobowiązani do
zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy sobą.
Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe gdzie nie ma żadnych miejsc siedzących w tradycyjnym
znaczeniu):


wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;



konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;



wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni ( aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z
osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

2.W przypadku uczestnictwa w imprezie kulturalnej w pomieszczeniach świetlicowych osoby te powinny
zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans min. 2m od innych, niespokrewnionych
uczestników.
3.W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy
wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
4.Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie szczególnej
uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.
5.Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na pyłki
trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.
6. UWAGA: Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:


osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;



osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie;



osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

