REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
XII Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie”

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na XII
Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie”. Dom Kultury w Woli
Gułowskiej (zwany dalej DK) udostępnia uczestnikom 50% liczby miejsc na sali.

2. Przez uczestnika rozumie się każdą osobę, która znajduje się w budynku DK w czasie trwania
Konkursu, niezależnie od celu pobytu (wykonawca, instruktor, opiekun, wolontariusz etc).
Uczestnikami w tym rozumieniu nie są stali pracownicy DK.

3. Dopuszcza się zajmowanie miejsc obok siebie następujących osób:
a) rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia
b) opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie

c) osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

4. Po każdej kategorii następuje przerwa na wietrzenie sali.
5. Publiczność zajmuje wyłącznie wskazane miejsca siedzące. Zabrania się zajmowanie innego
miejsca na sali.

6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w DK zasad
porządkowych, w szczególności związanych z logistyką i bezpieczeństwem na terenie
ośrodka a także stosowania się do wytycznych personelu. Personel jest uprawniony do
usunięcia z budynku osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, zasad
porządkowych oraz wytycznych personelu.

7. DK zapewnia publiczności płyny dezynfekcyjne oraz dostęp do bieżącej ciepłej wody i mydła
w toaletach. Przy wejściu do budynku każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do
dezynfekcji dłoni.

8. Do budynku DK nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.
Każdy uczestnik wchodzący na teren odbywania się Konkursu obowiązkowo wypełnia
oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka. Odmowa złożenia oświadczenia jest
równoznaczna z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. W związku z koniecznością złożenia
ww. oświadczenia uczestnicy proszeni są o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. W przypadku stwierdzenia zakażenia lub zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w

związku z udziałem w Konkursie, dane z oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8 zostaną
przekazane przez DK Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub właściwym służbom
sanitarnym w celu umożliwienia skontaktowania się z uczestnikiem wydarzenia.

10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8 będzie przechowywane przez DK przez okres 2
tygodni od Konkursu, po czym zostanie zniszczone.

11. Każdy uczestnik, niezależnie od celu pobytu, obowiązany jest podpisać oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 8 Regulaminu. Ponadto uczestnik Konkursu przyjmuje do
wiadomości i wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w
związku z epidemią COVID-19. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w
Konkursie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników dostępne
będą w sekretariacie Konkursu.

12. Osoby oczekujące na wejście do DK oraz przebywające w pomieszczeniach ośrodka, w
szczególności w kolejce do toalet powinny zachować dystans wynoszący co najmniej 1,5
metra oraz unikać nadmiernego gromadzenia się (nie dotyczy rodzin, dzieci oraz asystentów
osób z niepełnosprawnościami).

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej we
własnym zakresie, przez cały czas przebywania na terenie DK. Z obowiązku zwolnieni są
wykonawcy w czasie prezentacji.

14. Uczestnik zobowiązuje się zrezygnować z uczestnictwa w przypadku wystąpienia u niego
objawów choroby COVID-19 i powiadomić DK o tym fakcie.

