REGULAMIN UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNO-KULTURALNYCH
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ SARS-COV-2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczególne zasady uczestniczenia
w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanymi przez Policealne
Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu (zwanym dalej „Szkołą”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych 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/archiwum-kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W WYDARZENIACH
1. Każdy uczestnik jest obowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do
poleceń pracowników Szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. W Wydarzeniach organizowanych w Szkole mogą brać udział osoby, które, według swojej najlepszej
wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym. W celu potwierdzenia powyższego, każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia przy wejściu do Szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Wskazanie przez uczestnika w oświadczeniu jego danych kontaktowych jest dobrowolne jednak niezbędne
do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Ma to na celu ułatwienie służbom sanitarnym prowadzenia dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu. Informacje
o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa
uprawnieniach z tego tytułu znajdują się w formularzu oświadczenia.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia
oświadczenia przez uczestnika.
5. Na terenie Szkoły uczestnicy są zobowiązani do:
a) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
b) używania płynu odkażającego do rąk dostępnego przy Recepcji przed każdorazowym wejściem na teren
Szkoły,
c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie.
6. Uczestnicy nie stosujący się do instrukcji pracowników Szkoły w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie budynku.

7. Szkoła ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby
porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.
III. ORGANIZACJA WIDOWNI
1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród uczestników.
2. Przy wejściu do Szkoły uczestnicy powinni zachowywać od siebie 2m odstęp.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do podziału uczestników na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach
czasowych.
4. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą najpierw osoby
starsze oraz niepełnosprawne.
5. Przy wejściu pracownicy Szkoły kierują ruchem, wpuszczając uczestników stopniowo na teren budynku po
weryfikacji, czy uczestnik ma zakryte usta i nos oraz wypełnił oświadczenie o stanie zdrowia.
6. Szkoła nie jest wyposażona w szatnie dla uczestników, jednakże umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego
na widownię.
7. Miejsca siedzące będą organizowane z zachowaniem 1,5 m odstępu między uczestnikami. Obowiązek
zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy osoby, która: uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem
do ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (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).
8. Szkoła zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie uczestnikom nie
więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Po zakończeniu Wydarzenia wprowadza się zasadę
etapowego opuszczania widowni przez uczestników.
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
1. Przy wejściu do Szkoły oraz przy Recepcji, znajduje się środek do dezynfekcji z płynem dezynfekującym na
bazie min. 60% alkoholu oraz tabliczka informacyjna przypominająca o obowiązku noszenia maseczek
i zachowania dystansu min. 1,5 metra.
2. Po każdym Wydarzeniu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników wraz
z wyposażeniem.
3. Podczas Wydarzeń pracownicy służb sprzątających dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy
i innych elementów często dotykanych: przed i po Wydarzeniu.
4. Sala widowiskowa jest wietrzona i wentylowana przed i po spektaklu.
5. Pracownicy Szkoły dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

6. Publiczność jest usytuowana w odległości minimum 2 metrów od miejsca pokazu (scena).
7. Pracownicy Szkoły, uczniowie, pracownicy służb sprzątających w czasie otwarcia Szkoły dla uczestników
wykonują czynności w maseczkach dokonując regularnej dezynfekcji rąk.
8. Pracownicy Szkoły i uczniowie są poddawani każdorazowo przed rozpoczęciem pracy obowiązkowemu
pomiarowi temperatury.
9. Pracownicy Szkoły i uczniowie zostali przeszkoleni przed wydarzeniem w zakresie stosowania procedur
bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi
uczestników wydarzeń.
10. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika pracownika lub ucznia
uczestniczących w danym wydarzeniu Szkoła udostępni listę osób, które w danym dniu uczestniczyły
w wydarzeniu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
V. POLITYKA INFORMACYJNA
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w Recepcji przy wejściu do Policealnego Studium Animatorów
Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.
2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest wymagane przed uczestnictwem w Wydarzeniach.
3. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania
jego postanowień.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniach.
5. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie
przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na formularzu oświadczenia
o stanie zdrowia.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

