
REGULAMIN ORGANIZACJI WIDOWNI W AULI FORUM OKREŚLAJĄCY ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM 

WIRUSEM SARS-CoV-2. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa stosowane podczas wydarzeń 
organizowanych w okresie pandemii COVID-19 na terenie Auli , mieszczącej się w Zespole 
Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy. 

2. Procedura jest wydana przez Centrum Kultury w Polkowicach, zwane dalej Organizatorem. 
3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Organizatora, artystów występujących 

podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora wraz z obsługą techniczną, 
pełnoletnich i niepełnoletnich widzów. 

4. Przez uczestnika wydarzenia należy rozumieć osobę pełnoletnią i niepełnoletnią biorącą 
udział w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, zwaną dalej Uczestnikiem 
wydarzenia. 

5. Celem procedury jest: 
a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19 
b. umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach w sposób bezpieczny. 

 
II. ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI  

 
1. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).  

2. Na terenie imprezy maksymalna liczba miejsc wynosi 300. Organizator może udostępnić 
widzom i słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc. Do ustanowionych limitów osób 
przebywających na terenie imprezy nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-
19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub 
zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku  
z COVID-19.  

3. Uczestnik, który zakupił bilet na wydarzenie przed wprowadzeniem aktualnych wytycznych, 
czyli przed dniem 15 grudnia 2021 r. i nie posiada jednego z ww. zaświadczeń lub odmówi 
jego dobrowolnego okazania, może zostać niewpuszczony na miejsce wydarzenia,  
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu miejsc, o którym mowa w pkt II ppkt 2. 
W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym Organizator zobowiązany będzie do zwrotu 
ceny uiszczonej za zakupiony bilet. Uczestnik posiadający jedno z ww. zaświadczeń, który 
dobrowolnie okaże je obsłudze przed wejściem do sali, ma pewność uczestnictwa  
w wydarzeniu. Organizator oświadcza, że certyfikaty nie są skanowane, a dane z nich nie są 
w żaden sposób gromadzone.  

4. Uczestnik dokonujący zakupu biletu na wydarzenie po wprowadzeniu aktualnych 
wytycznych, czyli po dniu 15 grudnia 2021 r., już na etapie zakupu wybiera bilet 
z odpowiedniej puli biletów. W przypadku braku posiadania jednego z ww. zaświadczeń lub 
braku zgody na jego dobrowolne okazanie, wybiera „Bilet bez Certyfikatu”, a w przypadku 
posiadania jednego z ww. zaświadczeń i zobowiązania się do dobrowolnego okazania go 
obsłudze przed wejściem do sali, wybiera „Bilet z Certyfikatem”. 

5. Uczestnik, który zakupił Bilet z Certyfikatem a następnie nie okazał jednego z ww. 
zaświadczeń obsłudze przed wejściem może zostać niewpuszczony na miejsce wydarzenia. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uiszczona tytułem zakupionego 
biletu cena nie podlega zwrotowi. 

 
 



III. PROCEDURA WEJŚCIA I WYJŚCIA PUBLICZNOŚCI 
 

1. Decyzja o uczestnictwie w wydarzeniu powinna być podjęta przez pełnoletniego widza, 
a w przypadku niepełnoletniego widza przez rodziców/opiekunów prawnych, 
po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.  

2. Wstęp na teren wydarzenia mają wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów 
mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (m.in. złe samopoczucie, gorączka 
powyżej 37oC, kaszel, duszności) oraz legitymujące się biletem wstępu, karnetem lub 
zaproszeniem. 

3. Wszystkich uczestników wymienionych w pkt I, ppkt 3 obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni 
płynem do dezynfekcji przy wejściu do obiektu lub na terenie wydarzenia oraz obowiązek 
zakrywania ust i nosa, również w trakcie wydarzenia, z wyłączeniem dzieci do 4 r.ż. oraz 
osób z niepełnosprawnościami. 

4. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do wyposażenia się w materiały ochrony 
osobistej. 

 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

 
1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:  

a. przestrzegania wymagań określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) 
oraz postanowieniami niniejszego regulaminu;  

b. przestrzegania przepisów porządkowych, a w szczególności przepisów związanych 
z ochroną przeciwpożarową obiektu; 

c. respektowania poleceń pracowników wyznaczonych przez Organizatora; 
d. zajmowania miejsc wskazanych przez Organizatora. 

2. Uczestnicy wydarzenia mają bezwzględny zakaz przebywania w strefie sceny i zaplecza 
organizacyjnego.  

3. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie obiektu osobom: 
a. nieposiadającym ważnego biletu, karnetu bądź zaproszenia;  
b. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających; 
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 

zagrożenie dla bezpieczeństwa wydarzenia.  
4. Zabrania się wnoszenia na teren organizowanego wydarzenia: 

a. kamer i aparatów fotograficznych; 
b. materiałów łatwopalnych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie; 
c. alkoholu i innych środków odurzających.  

5. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy. 
Wizerunek uczestników przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony,  
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych. 

6. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalania całości lub fragmentów 
wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 

7. Zabrania się używania podczas wydarzeń urządzeń emitujących dźwięk/szczególnie 
telefonów komórkowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie wydarzeń z uzasadnionych powodów, 
np. odwołanie przyjazdu przez Wykonawcę, działanie tzw. siły wyższej itp.  

9. Organizator informuje, że ze względów organizacyjnych uczestnicy spóźnieni nie będą 
wpuszczani na widownię.  



 
 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  NA TERENIE WYDARZENIA 
 

1. Wietrzenie sali następuje co godzinę, z wyłączeniem czasu, w którym trwa wydarzenie.  
2. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia: 

a. rozmieszczenie tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia 
maseczek, zachowania wymaganego dystansu oraz instrukcji mycia rąk według 
rekomendacji GIS; 

b. zabezpieczenie toalet w środki do dezynfekcji dłoni; 
c. sprzątanie, dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością. 

3. Posiłki dla artystów i obsługi serwowane będą z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego, 
a w strefie ich konsumpcji dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni. 
 

VI. POLITYKA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 
 

     Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej procedury. 
 

 
VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
 

1. Organizator wydziela na terenie Zespołu Szkół miejsce, w którym będą izolowane osoby 
wykazujące niepokojące objawy chorobowe, sugerujące zakażenie koronawirusem. 

2. Organizator powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach 
o przebywaniu na terenie imprezy osoby wykazującej objawy, mogących wskazywać 
na zakażenie koronawirusem (tel. 76 746 22 46 lub kom. 669 166 699). 

3. Do czasu otrzymania pomocy izoluje osobę w miejscu do tego wyznaczonym, stosując 
wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeśli uczestnik wydarzenia posiada własny transport po 
wcześniejszej konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach, 
niezwłocznie udaje się do domu lub szpitala zakaźnego. 

4. W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby przebywające na kwarantannie i izolacji. 
 
 


