
   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary  wiejskie”

Zgodnie  z Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  29  maja  2020r.  w  sprawie
ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  
z wystąpieniem stanu epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce wprowadza się regulamin
organizacyjny dla wydarzenia "Dzieci Tańca – festiwal dla roztańczonych"

Spis treści:

1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
2. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia.
3. Zasady organizacji widowni.
4. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
5. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.

1. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia
tj:

- obowiązkowe założenie maseczki/przyłbic u wszystkich pracowników;
-  obowiązkowa  dezynfekcja  dłoni  przy  wejściu  na  teren  imprezy  i  wyjściu;
- w szatniach i toaletach udostępnione są środki do dezynfekcji;
- oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
- wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji;

2.  Osobą  odpowiedzialną  za  organizację  oraz  prawidłowy  przebieg  festiwalu  jest
Katarzyna Dudzińska – specjalista do spraw organizacji imprez;

 2. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.

1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są:
-  udostępnić  swoje  dane  osobowe,  umożliwiające  Organizatorowi  w  razie  
konieczności przekazania ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 
porządkowym;

 - do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
- do złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, 
że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

 - do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu; 

3. Zasady organizacji widowni.

1. Udział widzów do festiwalu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa
przez widzów;
2. Organizacja sali widowiskowej:
 -  udostępnione  widzom  zostanie  nie  więcej  niż  połowa  liczby  miejsc  sali  

widowiskowej UDK tj. 94 miejsca; 
 -  rzędy  powinny  być  zajmowane  naprzemiennie,  z  zachowaniem  jednego
wolnego miejsca między widzami. 
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3.  Na  terenie  wydarzenia  rozmieszczone  będą  środki  do  dezynfekcji  oraz  tablice
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu
m.in. 1,5 metra.

4. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:

1. Udostępnione zostaną wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe;
2. Umieszczone  zostaną  w  widocznych  miejscach  instrukcje  mycia  rąk  według
rekomendacji  GIS  z  uwzględnieniem  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnością  i  dzieci
(odpowiednia wysokość);
3. Sprzątanie,  dezynfekcja  toalet  odbędzie  się  ze  zwiększoną  częstotliwością,
minimum raz na godzinę.
4. Serwowane posiłki dla obsługi i artystów odbędą się z uwzględnieniem zasad reżimu
restauracyjnego.
5. Obowiązkowa dostępność płynów do dezynfekcji w strefie konsumpcji posiłków.

5. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
uczestnika lub obsługi wydarzenia.
  
Organizatorzy  mają  prawo  w  razie  konieczności  udostępnić  listę  uczestników  
i  pracowników  odpowiednim  pracownikom  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej.


