
Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej pn. "PIKNIK" organizowanej w dniu 06.09.2020 r. 
w Parku Miejskim w Bierutowie przy ul. 1 Maja przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie 

oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego 
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1. Organizatorami imprezy są Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół
Żołnierza 14A; adres korespondencyjny: ul. Przyjaciół Żołnierza 14A; 56-420 Bierutów;
tel. 71 314 64 71; www.okiswbierutowie.pl ; www.facebook.com/okiswbierutowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Koszarowa 1; adres
korespondencyjny: ul. Koszarowa 1; 56-420 Bierutów; tel. +48 604 616 633; www.ster-bierutow.info ;
www.facebook.com/SRZBimRK.

2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-  2 w Polsce”  wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny dostępne na stronach:  www.gov.pl ;
www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.

3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego
Regulaminu.

4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprezy,
związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.

5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących
zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na
kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.

6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprezy ze środków
ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.

7. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą lub w inny sposób
wyznaczający granicę miejsca trwania imprezy.

8. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście/
wejścia dla publiczności.

9. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie
wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia  (1,5 – 2 m).

10. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.
11. Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do 150 osób.
12. Przy wejściu/wejściach na teren imprezy udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji rąk – rekomendujemy jego

zastosowanie.
13. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
14. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym,

wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków oraz wykazującym wszelkie objawy
COVID-19.

15. Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

16. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób
kierujących ewakuacją.

17. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego
dystansu 1,5 m.

18. Osoby obecne na terenie imprezy są zobowiązane zachowywania się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegania regulaminu imprezy.

19. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.
20. Przed i po wydarzeniu zostanie przeprowadzona dezynfekcji krzeseł, leżaków itp.
21. Wyjście z wydarzenia zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż przed

zakończeniem imprezy zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym samym swobodne
wyjście.

22. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania
imprezy plenerowej lub jej przeniesienia. Informacje o zmianie miejsca imprezy każdorazowo opublikowane
będą na stronach: www.okiswbierutowie.pl, www.facebook.com/okiswbierutowie oraz www.ster-bierutow.info,
www.facebook.com/SRZBimRK.

23. Organizator ma prawo dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych.

24. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotów
niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
27. Regulamin umieszczony jest przy wejściu na teren imprezy, na stronie www.okiswbierutowie.pl,

www.facebook.com/okiswbierutowie oraz www.ster-bierutow.info, www.facebook.com/SRZBimRK oraz w
wydarzeniu imprezy na fb.
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