
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych  

przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

1. 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, 

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 .  

2. Regulamin zawiera wytyczne i zasady uczestnictwa w Wydarzeniach 

organizowanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

(CEiIK). Treść Regulaminu dostępna jest w miejscu Wydarzenia oraz na stronie 

internetowej www.ceik.eu. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się  

z Regulaminem. 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i  

obowiązek jego przestrzegania. 

4. Organizator może odmówić Uczestnikowi wstępu, na teren Wydarzenia lub 

uczestnictwa w Wydarzeniu, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, jego 

zasad i wytycznych.  

5. W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19. Każdemu Uczestnikowi 

wchodzącemu na dane Wydarzenie może zostać zmierzona temperatura. Jeżeli 

pracownik Organizatora ma uzasadnioną wątpliwość co do stanu zdrowia 

Uczestnika (wystąpienie objawów chorobowych typowych dla wirusa  

SARS-CoV-2), odmawia poddania się badaniu temperatury, może odmówić 

wpuszczenia go na Wydarzenie. W takim przypadku Uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot kosztów jeśli takie poniósł za uczestnictwo w Wydarzeniu. 

6. Osoby przebywające w domu z innymi osobami będącymi na kwarantannie lub  

w izolacji domowej nie mogą wziąć udziału w Wydarzeniu. 

7. Udział w wydarzeniach  jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego 

oświadczenia o stanie zdrowia. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy 

Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według 

swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie występują u niej objawy 

wskazujące na obecność wirusa oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed 

wejściem na teren Wydarzenia. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie 

formularza oświadczenia, lecz należy je wypełnić i podpisać przed wejściem na 

teren Wydarzenia. 

9. Oświadczenie zawierać będzie dane jak imię, nazwisko oraz nr telefonu. Dane te 

zbierane będą w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez 

służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 

Wydarzeniu. Podane dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni od daty 

danego Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z ich 

przetwarzaniem przez CEiIK i odpowiednie służby porządkowe oraz służby 

sanitarne.  
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10. W przypadku niezłożenia oświadczenia Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć 

w Wydarzeniu. 

11. W czasie przebywania na terenie Wydarzenia, również w trakcie 

Wydarzenia,wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do:  

1) stosowania obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do budynku i wyjściu 

oraz przed wejściem na Wydarzenie. Przy wejściu na teren Wydarzenia do 

dyspozycji uczestników będą płyny dezynfekujące. 

2) stosowania ochrony ust i nosa poprzez zakrycie ust i nosa za pomocą własnej 

maseczki lub przyłbicy. Uczestnicy bez założonych masek lub przyłbic nie 

zostaną wpuszczeni na teren Wydarzenia.  

3) zachowania dystansu społecznego poprzez zachowywanie co najmniej 1,5 

metra odstępu od innych osób. W przypadku tworzenia się kolejek dystans 

należy zwiększyć do 2 metrów. 

4) ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się po budynku, 

szczególnie w grupach większych niż 2 osoby (nie dotyczy rodzin z dziećmi).  

5) ścisłego przestrzegania zasad porządkowych powiązanych w szczególności z 

logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do 

stosowania się do wytycznych Organizatora.  

12. W przypadku nie przestrzegania ww. zasad, Uczestnik zostanie poproszony o 

zastosowanie  się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego 

uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu Wydarzenia.   

13. Zabronione jest przebywanie na terenie Wydarzenia osób postronnych, nie 

będących Uczestnikami Wydarzenia. 

14. Uczestnicy wchodzą do budynku wejściem głównym. Zaleca się przybycie z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym sprawne zastosowanie 

procedur wynikających z niniejszego Regulaminu. Wejście główne będzie 

otwarte na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia. 

15. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren Wydarzenia 

grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: w 

pierwszej kolejności osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z 

niepełnosprawnościami, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w 

odpowiednich odstępach czasowych. 

16. Szatnia zostaje wyłączona z użytkowania. Okrycia wierzchnie należy zabrać ze 

sobą na Wydarzenie. 

17. W celu zachowania odpowiedniego dystansu na sali, Organizator udostępnia 

Uczestnikom ściśle określoną liczbę miejsce zgodnie z wytycznymi dla 

Organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych.   

18. Uczestnicy wychodzą z terenu Wydarzenia wejściem głównym.  

19. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do dedykowanych pojemników. 

20. Uczestnicy są zobowiązani do respektowania zaleceń i wskazówek Organizatora 

oraz informacji i oznaczeń zamieszczonych na terenie Wydarzenia. 

21. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

22. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywanie na terenie Wydarzenia 

mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.  

 

 


