
NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU: 
 

 
Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury           
i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku            
z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 i określa             
zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Ośrodek          
Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów 
NIP 911 182 80 89 (dalej: OKiS). 
 
 
I. Zasady dla uczestników wydarzeń ( dalej: Uczestników). 
 

1. Zapraszamy na wydarzenia osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami            
zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu jest           
zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia COVID-19. Oświadczenie COVID-19 –         
stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu. 

3. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej OKiS bądź otrzymać w wersji papierowej            
bezpośrednio przed wydarzeniem lub w biurze OKiS przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a. 

4. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru         
telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na         
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 

5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie          
przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują się w Oświadczeniu           
COVID-19. 

6. Wstęp na wskazane wydarzenia będzie możliwy tylko po wcześniejszy odebraniu bezpłatnej           
wejściówki, o których OKiS informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej oraz            
w kanałach social media. 

7. Na terenie wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do: 
a. posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą; 
b. zachowania 2m odstępu od innych Uczestników oraz zajmowania ewentualnych miejsc          

siedzących wskazanych przez personel OKiS; 
c. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu na miejsce wydarzenia; 
d. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów         

graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w           
celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego         
Regulaminu. 

 
II. Bezpieczeństwo Uczestników 
 

1. Płyny do dezynfekcji : przy wejściu na miejsce wydarzenia, oraz w toaletach umieszcza się              
dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu. 

2. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących            
oraz ręcznikami papierowymi. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję          
mycia rąk według rekomendacji GIS. 

3. Dezynfekcja pomieszczeń: po każdym dniu wydarzenia przeprowadza się dezynfekcję         
pomieszczeń w których wydarzenie miało miejsce łącznie z dezynfekcją klamek i innych            
elementów często dotykanych. 

4. Wentylacja pomieszczeń: podczas wydarzenia i na godzinę przed nim zostaną uchylone lub            
otwarte okna. 



5. Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 2         
m.  Obsługa wydarzenia dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń. 

6. Personel OKiS: w czasie wydarzenia obsługa wykonuje swoje czynności w maseczkach i            
rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek. Obsługa wydarzenia jest        
poddawana każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi       
temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i            
narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel OKiS został            
przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym          
stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników. Przed każdym         
wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu OKiS biorących udział w danym            
wydarzeniu. 

7. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi. OKiS wyznaczył koordynatora do spraw         
bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z osobą z właściwej stacji sanitarno –            
epidemiologicznej. 

 
III. Polityka informacyjna 
 

1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 są udostępniane na stronie internetowej          
pod adresem www.okiswbierutowie.pl  

2. Każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-19         
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w           
nim opisanych. 

3. Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są         
zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19. 

4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich         
zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w            
Oświadczeniu COVID-19. 

 
IV. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu. 
 

1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń obsługi wydarzenia w przypadku           
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca         
wydarzenia bez prawa zwrotu za nabyty bilet. 

2. OKiS ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu          
odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne 

 
V. Postanowienia końcowe. 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące         

przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. 
3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz           

wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się          
koronawirusa SARS-CoV-2 

 

http://www.okiswbierutowie.pl/

