
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RYCHWAŁ                       

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń przed możliwością 

zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa 

związanymi z reżimem sanitarnym, Gmina Rychwał (Organizator) wprowadza niniejszy 

regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń organizowanych od dnia                    

24 czerwca 2020 r. do odwołania. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa                             

SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego 

przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie 

internetowej Gminy Rychwał – www.rychwal.pl. Uczestnik jest zobowiązany do 

zapoznania się z regulaminem. 

2. Udział w wydarzeniach jest możliwy tylko dla osób zdrowych. Nie może w nich 

uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:  

a. jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie 

b. przebywa na kwarantannie 

c. jest pod nadzorem epidemiologicznym. 

3.  Organizator udostępni miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są 

zobowiązani do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenie nie 

dotyczy: 

a) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

b) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem 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 pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren 

wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia 

(kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 

1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. 

6. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 

osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania 

przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak 

stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony                                       

o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia 

zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.  

7. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

8. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji 

dostępny jest na terenie wydarzenia.  

9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury, którego dokonają pracownicy organizatora. 

Wynik pomiaru powyżej 37 stopni Celsjusza oznacza zakaz wstępu na teren imprezy. 

http://www.rychwal.pl/


10. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

11. Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą odkażane i wyposażone w płyn do 

dezynfekcji rąk. 

12. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po 

skorzystaniu z niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy 

dystans od siebie wzajemnie. 

13.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na 

terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic 

informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

14. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania uczestników na teren wydarzenia 

grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, 

kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności.  

15. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 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.  

16.  Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie 

dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są 

wietrzone. 

17. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się 

zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur 

sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: psse.konin@pis.gov.pl lub telefonicznie 509 698 188. 

18. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych 

jest zabroniona. 

19. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren wydarzenia osobie zachowującej się 

niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków 

odurzających. 

20.  Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora. 

21. Po zapełnieniu wszystkich miejsc wejście na teren wydarzenia będzie niemożliwy. 

22. Regulamin obowiązuje od 24.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

Prosimy o zachowanie ww. zasad dla Państwa i naszego bezpieczeństwa 

Podstawa: Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Ministerstwo 

Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny [www.gov.pl/web/kultura 2 VI 2020 r.] 
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