Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2020

REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNYCH
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
w czasie pandemii koronawirusa COVID – 19

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku. Przez wydarzenie kulturalne należy
rozumieć: koncert muzyczny, spektakl teatralny, seans filmowy, widowisko artystyczne,
spotkanie autorskie, festiwal, przegląd, turniej, wernisaż wystawy, konferencje, kongres,
targi, prezentacje zwane dalej „Wydarzeniem”.
2. Warunkom niniejszego Regulaminu podlegają również organizatorzy wydarzeń, którym MOK
wynajmuje lub udostępnia sale i pomieszczenia.
3. Regulamin dotyczy Wydarzeń płatnych i niepłatnych.
4. Regulamin dotyczy Wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych i Wydarzeń
organizowanych w plenerze.
5. Deleguje się pracownika MOK jako koordynatora do spraw zdrowotnych wykonującego
zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego
kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. Na organizację Wydarzeń wpływ ma aktualny monitoring sytuacji związanej z
wyodrębnieniem stref żółtych i czerwonych jako obszarów z dodatkowymi obostrzeniami i
zastosowanie się do wytycznych GIS.
I.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU KULTURALNYM

1. Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w
Polsce, uczestników Wydarzenia obowiązuje rejestracja uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w
Wydarzeniu jest obowiązkowe dla każdego uczestnika i odbywa się drogą internetową za
pośrednictwem formularza online zamieszczonego na stronie www.mokklobuck.pl

(rejestracja uczestników), osobiście w holu wejściowym MOK. Zgłoszenia na Wydarzenia są
imienne.
2. W przypadku zakupu biletów na Wydarzenia płatne również obowiązuje rejestracja imienna
uczestników. Przy zakupie biletów online (do kina) nie ma możliwości rezerwacji konkretnych
miejsc.
3. W przypadku Wydarzenia organizowanego w sali widowiskowo-kinowej ustala się
obowiązkowe drogi wejścia i wyjścia: wejście przez westybul, wyjście tylko drzwiami
ewakuacyjnymi bocznymi z prawej i lewej strony sali. Nie ma możliwości drogi powrotnej
przez westybul.
4. Na stronie internetowej zawierającej link do formularza rejestracji uczestników znajduje się
również niniejszy regulamin oraz wzór oświadczenia o stanie zdrowia (którego wypełnienie
jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu) do zapoznania się i ewentualnego wydruku.
5. Zgłaszając się na Wydarzenie uczestnik:
a) potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki,
b) podaje w formularzu imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
c) deklaruje chęć udziału w wybranym przez siebie wydarzeniu.
1. Zarejestrowany uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w wydarzeniu – wejściówkę lub w
przypadku Wydarzenia płatnego – bilet.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu.
3. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać na adres: info@mokklobuck.pl. Wykreślenie z listy
uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów.
4. Możliwa jest zmiana zgłoszonego uczestnika. Zmiany takiej można dokonać najpóźniej do 2
dni przed datą wydarzenia na adres: info@mokklobuck.pl. Zmiana Uczestnika następuje
niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów.
I.

UDZIAŁ W WYDARZENIU PLENEROWYM

1. Zapewnienie, aby jednocześnie liczba uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5m².
2.

Obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami przez wyznaczenie
znakami poziomymi miejsc dla publiczności, uwzględniających zachowanie wymaganej
odległości.

3. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie
zachowana odległość nie mniejsza jednak niż 1,5 m od innych osób, z wyłączeniem osób, o
których mowa w pkt V.3
4. Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i
środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je czyści i dezynfekuje.
5. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi
pomieszczeń i toalet.
6. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się
publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
7. W strefie zielonej nie ma limitu 150 osób, strefa żółta - limit 100 osób, strefa czerwona zakaz organizacji wydarzeń
I.

WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

1. Liczba uczestników poszczególnych wydarzeń jest ograniczona i dostosowana do
obowiązujących w tym zakresie przepisów. Ilość uczestników wydarzeń kulturalnych
przebywających jednocześnie w salach i pracowniach MOK Kłobuck jest następująca:
a) w toaletach może przebywać tylko jedna osoba,
b) w sali plastycznej 25 uczestników,
c) w sali wystawowej/westybul 45 uczestników,
d) w sali baletowej 14 uczestników,
e) w sali z małą sceną/izba pamięci Wł. Sebyły 25 uczestników,
f)

w sali widowiskowo-kinowej 165 widzów,

g) w sali kameralnej/lustrzanej 50 uczestników,
h) w sali prób 17 uczestników,
i)

w pokoju księgowość, administracja, kasa max 1 osoba dokonująca płatności lub załatwiająca
inne sprawy / pozostałe osoby czekają na zewnątrz z jednoczesnym obowiązkiem zachowania
dystansu,

j)

w pokoju instruktorów i na korytarzu za szklanymi drzwiami mogą przebywać tylko
instruktorzy tam pracujący i pozostali pracownicy, wszelkie sprawy do załatwienia odbywają

się w holu wejściowym na parterze, osobisty kontakt z pracownikami możliwy jest po
wywołaniu ich za pomocą dzwonka.
W strefie zielonej do 50% liczby miejsc, strefa czerwona - zakaz organizacji wydarzeń, strefa żółta –
25% publiczności.
1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie
wejściowej na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku, przy ulicy
Targowej 1 oraz:
a) Weryfikację rejestracji przez obsługę Wydarzenia.
b) Przekazanie obsłudze podpisanego wcześniej oświadczenia o stanie zdrowia lub podpisanie
oświadczenia o stanie zdrowia (z datą z danego dnia) w dniu Wydarzenia.
c) Wykazanie posiadania maseczki ochronnej.
1. Oświadczenie o stanie zdrowia można wydrukować samodzielnie, po wypełnieniu i
podpisaniu przynieść na Wydarzenie – lub wypełnić i podpisać na miejscu Wydarzenia.
2. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego
wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez obsługę - w celu zapewnienia bezpieczeństwa
procedury wejścia na teren Wydarzenia.
3. Każdy z uczestników otrzymuje imienną wejściówkę umożliwiającą wchodzenie i
wychodzenie z terenu Wydarzenia bez konieczności ponownego wypełniania oświadczenia o
stanie zdrowia.
4. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren
Wydarzenia.
5. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a) osobom nie posiadającym maseczki,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w Regulaminie,
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe,

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
I.

INFORMACJE DLA WIDZÓW

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z
niniejszym Regulaminem i akceptacją jego zapisów.
2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia
jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w
przypadku:
a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie
jest wymagane, jednakże należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren
Wydarzenia).
1. Równocześnie osobom, które nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką sugerujemy rozważenie
noszenia przyłbicy, co może okazać się wygodnym rozwiązaniem z uwagi na lepszy dopływ i
cyrkulację powietrza, a jednocześnie pozwoli zmniejszyć ryzyko zarażenia COVID.
2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu.
Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami
Wydarzenia przed i po Wydarzeniu (1,5 m).
3. Wszystkich uczestników dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem
dystansu 1,5 metra.
4. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
a) wchodzenia na teren Wydarzenia/ Opuszczania terenu Wydarzenia: w przypadku Wydarzenia
organizowanego w sali widowiskowo-kinowej ustala się obowiązkowe drogi wejścia i wyjścia:
wejście przez westybul, wyjście tylko drzwiami ewakuacyjnymi bocznymi z prawej i lewej
strony sali. Nie ma możliwości drogi powrotnej przez westybul.

b) zajmowania miejsc: rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego
wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca
między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13.
roku życia, uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, uczestnika,
który jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, uczestników wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.
1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz poleceń Organizatora.
2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
I.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczne
warunki Wydarzenia.
2. Organizatorzy ustalają plan Wydarzenia oraz zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
Wydarzenia, nawet w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym prawo do zmian
rozkładu czasowego lub zmiany terminu.
3. Zmiany w programie Wydarzenia, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do
kierowania jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych wobec Organizatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia
przyczyn siły wyższej i zdarzeń losowych.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
6. Organizator informuje, że utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz
promocji MOK. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych
oraz promocyjnych.
7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.

8. Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi Wydarzenia w przypadku naruszenia
niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych uczestników, zostaną
poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.
9. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy
uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi
przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.
10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek
podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) Zapewnienie pracowników obsługi porządkowej (posiadającej identyfikatory/koszulki),
b) Udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia w
toaletach, udostępnienie jak największej liczby toalet,
c) Zapewnienie środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia oraz w oznaczonych
miejscach na terenie Wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
d) wietrzenie, wentylowanie, ozonowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym
dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i
niewyposażonych w filtry HEPA, w zakresie postępowań z systemami wentylacyjnoklimatyzacyjnymi- postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH,
e) oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z
odpadami zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,
f)

udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe.

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje
sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia
spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem
publiczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia
podczas trwania epidemii.
I.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA
NA COVID-19

1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Wydarzenia organizowanego przez MOK
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie
odsunięty od grupy. Wstrzymuje się przyjmowanie pozostałych uczestników wydarzenia
kulturalnego i bezzwłocznie umieszcza się go do wyznaczonego pomieszczenia –
IZOLATORIUM. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
2. Dyrektor wyznacza koordynatora do spraw zdrowotnych, który przystępując do działań
zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i
rękawiczki.
3. Dyrektor lub wyznaczony koordynator do spraw zdrowotnych bezzwłocznie zawiadamia
odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
4. Dyrektor sporządza listę osób, które uczestniczyły w Wydarzeniu i przebywały w tym czasie
na terenie budynku MOK.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik Wydarzenia z podejrzeniem choroby,
zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
I.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im W. Sebyły w Kłobucku.
Szczegółowe informacji dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli
informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury pod
adresem http://mokklobuck.pl/ochrona-danych-osobowych/ oraz w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kłobucku.

II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2020r.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Załącznikami do Regulaminu są:
a) Klauzula informacyjna
b) Wzór oświadczenia o stanie zdrowia
1. Wszyscy, których te postanowienia dotyczą zobowiązani są do bezwzględnego ich
stosowania i przestrzegania.

