
REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W 

TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE PRZEZ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI 

GMINY STRZYŻEWICE Z SIEDZIBĄ W PIOTROWICACH ORAZ  SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE 

DOTYCZĄCE ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ/IMPREZ PLENEROWYCH  

 

 

1. Organizatorem imprez jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w 

Piotrowicach; Piotrowice 94a; 23-107 Strzyżewice; Tel. 815628074 

2. Organizacja imprez 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 imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów 

niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników 

Organizatora imprez, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i 

przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu. 

5. W imprezach 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 imprez korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z 

imprez ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie 

wyposażają się w środki ochrony osobistej. 

7. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora specjalną strefą. 

8. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez 

Organizatora wejście 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 każdej z imprez ograniczona. Organizator może odmówić wstępu na 

teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc 

12. Przy wejściu na teren imprezy udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji rąk – 

rekomendujemy jego zastosowanie. 

13.Przy wejściu na teren wydarzenia od uczestników będą zbierane informacje kontaktowe. 

Jeśli zaistnieje taka konieczność, kontakt telefoniczny będzie udostępniony przez 

Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 

Organizator będzie przechowywał numery kontaktowe przez 2 tygodnie od terminu każdej 

imprezy, następnie zostaną one komisyjnie zniszczone. 

14. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada 

zachowanie rekomendowanego dystansu od 1,5 do 2 m. 

15. Wyjście z wydarzeń zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach. 

16. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy Organizatora zobowiązani są każdorazowo do 

wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W 

oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest 

osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

17. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania imprez plenerowych lub ich przeniesienia do sali widowiskowej CKiP 

lub innego wyznaczonego miejsca. 

18. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników 

przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

19. Informacje o zmianie miejsca imprezy każdorazowo opublikowane będą na stronach: 

www.ckip-piotrowice.eu oraz www.facebook.com/ckip.piotrowice. W przypadku zmiany 

miejsca imprezy z pleneru na salę, oprócz zapisów niniejszego Regulaminu, obowiązują 

również stosowne zasady obowiązujące w budynku CKiP 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu 

jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.ckip-

piotrowice.eu oraz www.facebook.com/ckip.piotrowice 


