
 

 

 

 Zarządzenie Nr 25/2021/KOK 

Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 

z dnia  27 września 2021 r. 

 

w sprawie określenia zasad organizacji i przebiegu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i 

animacyjnych organizowanych w pomieszczeniach przez Kobierzycki Ośrodek Kultury oraz 

wprowadzenia regulaminu wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych 

organizowanych w pomieszczeniach przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19. 

 

Działając na podstawie  § 5 ust. 6 lit. g Regulaminu organizacyjnego Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 

w związku z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 

25 maja 2021 r.  wprowadzam następujące zasady organizacji i przebiegu  imprez 

kulturalnych/rozrywkowych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury (dalej: „KOK”) z zachowaniem 

obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia rygorów sanitarnych, na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 861 z 

późn. zm.): 

 

§ 1. 

1. Dopuszcza się organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w 

pomieszczeniach, pod warunkiem i na zasadach określonych w Regulaminie wskazanym w § 2. 

2. Na terenie organizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych wprowadza się 

następujące zasady bezpieczeństwa:  

1) nakazuje się zachowanie higieny stref dla uczestników poprzez zapewnienie środków do mycia i 

dezynfekcji dostępnych na terenie wydarzenia, m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na 

teren KOK, 

2) zakazuje się wstępu na teren KOK osobom, które mają podejrzenie zakażenia Covid-19 (takie jak: 

gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, 

pogorszenie smaku i/lub węchu), przebywają na kwarantannie domowej, lub mają podwyższoną 

temperaturę ciała(powyżej 38°C), 

3) zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym -  

w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.  

 

§2. 

Regulamin wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych organizowanych w pomieszczeniach 

przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim 

choroby COVID-19, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 

§3 

Przed wejściem na wydarzenie uczestnik imprezy wypełnia oświadczenie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§4  

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Kultura i Kierownikowi Działu 

Sekcji Kulturalnych i Świetlic Profilaktyki Środowiskowej. 

 

§5. 

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2021/KOK Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dnia  17 

września 2021 r. w sprawie określenia zasad organizacji i przebiegu wydarzeń kulturalnych, 

edukacyjnych i animacyjnych organizowanych w pomieszczeniach przez Kobierzycki Ośrodek 

Kultury oraz wprowadzenia regulaminu wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych 

organizowanych w pomieszczeniach przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 


