
Zał. nr 1 do Zarządzenia  

Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 

Nr 0114/30/2021/KOK z dnia 01 grudnia 2021 r. 

 

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. 

 

1. Regulamin dotyczy wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych organizowanych w 

pomieszczeniach przez Kobierzycki Ośrodek Kultury przy ul. Ludowej 7, 55-040 Kobierzyce. 

2. Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach organizowane są w 

miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora. 

3. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej (maseczki) zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, a także do: 

a) noszenia maseczki ochronnej w czasie wydarzenia; 

b) złożenia obowiązkowego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, że według 

swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz wskazanie czy jest osobą zaszczepioną 

przeciwko COVID-19 w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii 

c) zapoznania się z zasadami uczestnictwa w danym wydarzeniu kulturalnym, 

edukacyjnym i animacyjnym pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie 

wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach 

umieszczonych przed wejściem na wydarzenie. 

4. Wchodząc na teren wydarzenia, uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz do 

zachowania bezpiecznego dystansu m.in. 1,5 metra odległości – w przypadku osób 

niezaszczepionych, z zastrzeżeniem wskazanym w ust.6. 

5. W wydarzeniu, z wyjątkiem wydarzenia muzycznego, może uczestniczyć liczba osób 

określona szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (ustalony limit osób dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych, a osoby 

zaszczepione nie są uwzględniane przy wskazanych ograniczeniach) z zastrzeżeniem 

wskazanym w ust.6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren wydarzenia 

kolejnych osób, w przypadku osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

(dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych) z uwzględnieniem ust.6.  

6. Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc wskazany w niniejszym regulaminie nie 

dotyczy: 

a) Widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia; 

b) Widza, który uczestniczy w wydarzeniach, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 

się samodzielnie; 

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących; 

d) osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

7. Uczestnicy zajmują miejsca wskazane przez Organizatora. 

8. Uczestnik wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego lub animacyjnego jest zobowiązany do 

wykonywania poleceń organizatorów i służb porządkowych (jeśli są) wynikających z 

aktualnych przepisów prawa.  

9. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do komunikatów wydawanych przez Organizatora i 

opuszczać  wydarzenie z zachowaniem wymaganego odstępu min. 1,5 metra – w przypadku 

osób niezaszczepionych. 

10. Organizator zabrania wstępu na wydarzenie osobom, co do których istnieje podejrzenie 

zakażenia Covid-19 (u których występują objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle 

mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu), 



które przebywają na kwarantannie domowej, lub mają podwyższoną temperaturę 

ciała(powyżej 38°C). 

11. Udostępnienie szatni zależy od możliwości Organizatora. 

12. Uczestnicy winni zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. 

13. Uczestnik wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego lub animacyjnego zrzeka się wszelkich 

roszczeń w stosunku do Organizatora w związku z udziałem w wydarzeniu, a związanych z 

potencjalnym zakażeniem podczas trwania wydarzenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym 

chorobę COVID-19. 

14. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny. 

 

 

 


