
Regulamin kina plenerowego w Parku pod Dębami

Zgodnie  z Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  29  maja  2020r.  w  sprawie
ustanowieniac określonychc ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  obowiązujących
w związku z wystąpieniem stanu epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce wprowadza się
regulamin organizacyjny dla cyklicznego wydarzenia "Kino plenerowe w Parku
pod Dębami"

Spis treści:

1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
2. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia.
3. Zasady organizacji widowni oraz zakupu biletów
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
llllltj.:
     - obowiązkowe założenie maseczki/przyłbic u wszystkich pracowników;

-/obowiązkowa  dezynfekcja  dłoni  przy  wejściu  i  wyjściu  na  teren  imprezy;
- w toaletach toi toi udostępnione środki do dezynfekcji; obowiązkowa umywalka;
- oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
- wyposażenie personelu w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz prawidłowy przebieg jest Wojciech Szott –
;;;;dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury;

 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 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;
-/przed  wejściem  na  teren  kina  plenerowego  każdemu  z  uczestników  zostanie
zmierzona temperatura ciała;
- do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu; 

3. Zasady organizacji widowni oraz zakupu biletów.

1. Organizacja miejsca plenerowego:
- udostępniony widzom zostanie wydzielony plac o wymiarach min 600m2; 
-  miejsca  powinny być  zajmowane zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 29 maja 2020 r.  tj.  osoby przychodzące w grupie mogą siedzieć razem  
w odległości min. 1,5 m od innych osób;
- dostępne do wynajęcia leżaki będą dezynfekowane po każdym użytkowniku;
- jednorazowo w miejscu wydarzenia może znajdować się 150 osób;

2./Na  terenie  wydarzenia  rozmieszczone  będą  środki  do  dezynfekcji  oraz  tablice
informacyjne przypominające o obowiązku zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.



3./Bilety  w  cenie  5  zł  dostępne  będą  online  pod  adresem:
klllhttps://udk.systembiletowy.pl/. Istnieje również możliwość nabycia biletów w dniu 
mllwydarzenia, godzinę przed seansem plenerowym. 

4. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:

1. Udostępnione zostaną przy głównym wejściu podajniki z płynem do dezynfekcji rąk;
2. Dezynfekcja klamek w toi toi'ach po każdej użytkującej osobie;
3. Serwowane posiłki  odbędą  się  z  uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego,
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.

https://udk.systembiletowy.pl/?fbclid=IwAR3Dra6hGeC7UCFM5q9725NPu9drhJdXctPtWkWNbEv-IbeMnHXU0t_Vtc0

