
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2020 
Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z 

dnia 3 czerwca 2020 r. 
 
 
 

 
Regulamin imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

przez Dom Kultury w Powidzu 

 

Regulamin został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 22 maja 2020 r., oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r. 
 
 

1. Regulamin dotyczy imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Dom Kultury w 
 

Powidzu z siedzibą w Domu Kultury w Powidzu przy ul. Park Powstaoców Wielkopolskich 25,                
62 – 430 Powidz. 

 
2. Imprezy kulturalne/rozrywkowe organizowane są w miejscu szczegółowo wyznaczonym 

przez Organizatora. 
 

3. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych ma obowiązek udostępnienia swoich danych 
osobowych umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

 
4. Uczestnik imprezy kulturalnej/rozrywkowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z treścią Oświadczenia - załącznik nr 2 i 3 do ZARZĄDZENIA nr 1/2020 Dyrektora Domu 
Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 
5. Uczestnik ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej osobiście 

lub drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na 
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

 
6. Uczestnik ma obowiązek zapoznad się z zasadami uczestnictwa w danej imprezie kulturalnej i 

rozrywkowej pod kątem zasad logistyki i bezpieczeostwa na terenie wydarzenia, udostępnionych w 
komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę. 

 
7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących 

reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania odległości minimum 
dwóch metrów od innych uczestników. 

 
8. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w 

materiały ochrony osobistej, które winny byd stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami 
sanitarnymi.  

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie. 
 

10. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekowad ręce oraz zająd miejsce wskazane przez 
przedstawiciela /Organizatora. 

 
11. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych jest zobowiązany do wykonywania poleceo 

organizatorów i służb porządkowych wynikających z aktualnych przepisów prawa. 
 

12. Uczestnictwo w imprezie kulturalnej i rozrywkowej jest równoznaczne z akceptacją ww. 
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegad. 


