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Regulamin dla uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych w Milanowskim Centrum Kultury w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

1. Milanowskie Centrum Kultury działa w okresie epidemii SARS – CoV2 w Polsce zgodnie z 

wymogami sanitarno-epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi na terenie kraju.  

2. Wszystkie zalecenia, o których mowa w Regulaminie, stanowią obowiązek, jaki powinni 

zachowywać uczestnicy wydarzeń i inne osoby biorące w nich udział.  

3. Dla każdej imprezy i na każdym jej etapie Organizator ma prawo w stosunku do wszystkich 

uczestników imprezy wymagać zastosowania się do jego wytycznych np. wypełnienia 

oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID 19, zmierzenia temperatury ciała lub innych 

podyktowanych względami sanitarnymi. 

Uczestnik wydarzenia powinien:  

1. Samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki);  

2. złożyć obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, 

że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

3. zakrywać nos i usta w przestrzeni budynku;  

4. dezynfekować ręce zaraz po wejściu na teren wydarzenia; 

5. utrzymywać dystans społeczny, co najmniej 2 m, oraz nie gromadzić się;  

6. stosować się do wytycznych korzystania z toalet, tzn. w toalecie może przebywać ograniczona 

ilość osób uwarunkowana określoną liczbą kabin i/lub pisuarów oraz dodatkowo jedna osoba 

korzystająca z umywalki; Obowiązek zachowania dystansu przed wejściem oraz w trakcie 

korzystania z toalety nie dotyczy osób, które korzystają z toalety z dzieckiem oraz osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie 

mogą poruszać się samodzielnie; 

7. po zakończeniu wydarzenia rekomendowane jest opuszczenie terenu – niegromadzenie się. 

8. uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów 

uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

Dopuszczalna liczba osób podczas wydarzeń: 

1. W wydarzeniach może uczestniczyć liczba osób aktualnie ujętych w zaleceniach i wytycznych dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny 

Inspektor Sanitarny. 



 

 

Obowiązki Organizatora:  

Organizator wydarzenia zapewni dodatkowe procedury dla osób biorących udział w wydarzeniu, w 

szczególności: 

1. Umożliwienia stałej dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren wydarzenia i po wyjściu z niego;  

2. udostępnienia w toaletach środków do dezynfekcji;  

3. regularnej dezynfekcji powierzchni w toaletach, klamek etc.;  

4. oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;  

5. przeszkolenia pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz stosowanych 

procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiogicznego; 

 

 

 


