
SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM KULTURY W RAWICZU  

związane z przeciwdziałaniem COVID-19  

  

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególności zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych 

(zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Dom Kultury w Rawiczu  (zwany dalej „DK”).  

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19) w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-

sars-cov-2-w-polsce 

 

§ 2  

1. Regulamin jest udostępniany poprzez wywieszenie lub wystawienie go w formie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu dla 

osób zainteresowanych uczestnictwem w Wydarzeniu organizowanym przez Dom Kultury w Rawiczu. 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. 

3. Pracownicy DK są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad i wytycznych 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Przed wejściem do DK każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia, że według jego 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, czy też odmawia złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 

jest ona zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu i nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu. 

 

§ 4 

1. Podczas wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach DK obowiązuje limit 30% całkowitej liczby miejsc. 

2. Do limitu, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem dobrowolnego 

okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. 

3. Na terenie DK – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne DK – należy przestrzegać obowiązku 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. 

4. DK nie dostarcza widzom maseczek. 

5. Na terenie DK – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne DK – w tym także podczas wchodzenia na 

teren DK, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z DK należy bezwzględnie przestrzegać 

regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce 

do wejścia lub wyjścia.  

6. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez DK, w 

wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren DK lub widowni albo opuszczania tych miejsc.  

 

§ 5 

Procedura wpuszczania uczestników na teren przestrzeni, gdzie odbywa się Wydarzenie, będzie rozpoczynana pół godziny  przed 

planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona pół godziny po planowym rozpoczęciu Wydarzenia.  

 

§ 6 

1. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez DK.  

2. Miejsca na widowni, zostaną umieszczone z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy czym obowiązek zachowania dystansu 

nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest 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. 

3. Dystans, o którym mowa w ust. 2 ustalany jest na podstawie aktualnie obowiązujących w kraju ograniczeń i obostrzeń. 

4. Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc. 

 

§ 7  

1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.  

2. Zaleca się dokonywania wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.  

  

§ 8 

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie DK mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.  

2. Regulamin obowiązuje od 03.01.2022r. i pozostaje w mocy do odwołania.  

 

 

 


