
Regulamin dla uczestników imprez plenerowych 

organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

§ 1 

Zasady udziału w imprezie plenerowej 

1. Organizatorem imprezy jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów  

z siedzibą w Palczy, Palcza 195, 34-211 Budzów. 

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 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 imprezy, 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. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora. 

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

Organizatora wejście dla publiczności. 

8. 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). 

9. Liczba uczestników każdej z imprez ograniczona jest do 75% liczby miejsc lub w 

przypadku braku wyznaczonych miejsc nie więcej niż 250 osób. 

10. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID 19. 

http://www.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/


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

zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m. 

12.  Uczestnicy imprezy powinni realizować nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.  

13. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z 

publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i 

przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej. 

14. Wstęp na imprezy plenerowe organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów mają osoby, które wypełniły oświadczenie. Uczestnicy będą 

proszeni o podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Oświadczenie 

można wypełnić na miejscu lub przynieść wypełnione (dostępne na 

stronie www.bioakbudzow.pl). 

 

15. Osoby małoletnie do ukończenia 13.roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie z 

osobą pełnoletnią, która będzie sprawować nad nim opiekę. 

§ 2 

Zasady organizacji widowni 

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem: 

1. zachowania dystansu w oczekiwaniu na wejście na imprezę oraz na terenie imprezy (1,5 

– 2 m). 

2. zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub 

rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub 

pomocy opiekuna; 

3. respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego 

z artystami; 

4. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę; 

5. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami  

z zachowaniem dystansu; 

6. dostosowanie się do zaleceń pracowników Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury 

Gminy Budzów. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę 

 i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, zobowiązują są postępować zgodnie  

z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami. 


