REGULAMIN ZWIEDZANIA GALERII „TŁO” MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W STALOWEJ WOLI PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Regulamin stosuje się do pomieszczenia Galerii „Tło” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej
Woli (zwanej dalej Galerią), znajdującego się w foyer placówki (zwanej dalej MDK), ul. 1
Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola przy organizacji wystaw artystycznych (zwanych dalej
Wystawami). Wystawy w Galerii zostaną zorganizowane przy pomocy własnego personelu
(zwanego dalej Obsługą)
Informacje ogólne

1.

Wystawy Galerii „Tło” zwiedzać można w godzinach pracy placówki w dniach
- poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 22.00
- w soboty i niedzielę w godz. 16.00 – 22.00
Wejście do Galerii „Tło”, środki bezpieczeństwa

2.

a) Osoby, chcące oglądnąć aktualną Wystawę w Galerii „Tło” MDK zobowiązane są ze
względów bezpieczeństwa do zastosowania się do aktualnie obowiązującego reżimu
sanitarnego, w szczególności:
- poddać się pomiarowi temperatury przy wejściu do Galerii; jeśli temperatura ciała osoby
jest powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba ta ma inne objawy chorobowe lub nie posiada
zabezpieczeń zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym (maseczki
zakrywające usta i nos), wówczas Portier MDK odmawia wstępu do Galerii.
- zdezynfekować ręce przy wejściu do Galerii; odbiorcom/klientom MDK w Stalowej Woli
zapewnia się dostęp do środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
- posiadać osłonę zakrywającą usta i nos (maskę lub przyłbicę). Ograniczenie nie dotyczy:




dzieci do 4 lat,
osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia
nie jest wymagane),
osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu
zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

b) Osoby chcące oglądnąć Wystawy w Galerii oświadczają jednocześnie, że wg swojej
najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi, nie przebywają na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym, a gdyby sytuacja taka nastąpiła – zobowiązują się do
powiadomienia o tym fakcie Obsługę.
c) W celu uniknięcia mieszania się widzów stosuje się niezależne wejście i wyjście do
Galerii.

3.

Maksymalna liczba osób w Galerii, sposób zwiedzania

- W miejscu widocznym przy wejściu do Galerii umieszcza się informacje o maksymalnej
liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w Galerii. Liczba ta została ustalona
na 50 osób.

- Wystawę w Galerii można zwiedzać tylko indywidualnie z zachowaniem dystansu
społecznego 2 metrów. Wyłączeni z tego obowiązku są:



rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

- Zawiesza się do odwołania możliwość zwiedzania grupowego ekspozycji Galerii.
- Zawiesza się do odwołania organizację wernisaży i finisaży
4.

Korzystanie z toalet

- Na terenie MDK dla osób oglądających Wystawy przeznaczone są dwie toalety. W
toaletach na terenie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli wywieszone są instrukcje
dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji — także instrukcje
dezynfekcji rąk.
- Liczba osób w sanitariatach odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
5.

Dezynfekcja pomieszczenia Galerii

MDK dokłada wszelkich starań by pomieszczenia Galerii oraz pozostałe pomieszczenia MDK
były odpowiednio przygotowane pod względem sanitarnym. Odbywa się to poprzez
zapewnienie sprzętu i środków dezynfekujących, codzienne monitorowanie prac
porządkowych przez własny personel z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych
(poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich).
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

6.

- W przypadku wystąpienia u osoby zwiedzającej Galerię niepokojących objawów,
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zastosować izolację
od pozostałych osób i odesłać taką osobę transportem indywidualnym do domu. Należy
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Telefony kontaktowe:



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli, tel. 15 842 51 30, 15
842 53 42, kom. 507133285
Pogotowie Ratunkowe: (15) 843 32 77, 999, 112

- Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu
garderoby (pomieszczenie przy sali kinowej), wyposażonej w środki ochrony indywidualnej i
płyn dezynfekujący, gdzie jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Doraźnie
osoba taka może być odizolowana od pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni,
zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
- Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi
objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z wewnętrznymi procedurami
oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

- Zaleca się w miarę możliwości ustalenie listy pracowników oraz osób, przebywających
w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana
o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
7.

Naruszenie regulaminu

- Osoba, która naruszyła postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązana jest na
wezwanie obsługi do natychmiastowego opuszczenia Galerii a w przypadku wyrządzenia
szkód – pokrycia kosztów ich usunięcia.
8.

Postanowienia dodatkowe

- Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania
zdjęć́ na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wystawach skutkuje
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, zarówno w mediach elektronicznych w tym
społecznościowych oraz drukowanych.
- W przypadku zarządzenia ewakuacji osoby oglądające Wystawy powinni spokojnie opuścić́
Galerię, zgodnie z poleceniami Obsługi.
- Osoby znajdujące się w Galerii mają obowiązek niezwłocznego stosowania się do poleceń
Obsługi. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane Obsłudze na
bieżąco.
9. Postanowienia końcowe
- MDK przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, jego
zmiany, modyfikacji z zastrzeżeniem, że wszelkie wprowadzone zmiany zostaną
udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl.
- Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby MDK.
- Udział w Wystawach w Galerii jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu, w tym klauzuli informacyjnej RODO, zamieszczonej na stronie internetowej
MDK pod adresem:
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodoklauzula-informacyjna/.
- Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga MDK.

Regulamin wchodzi w życie dnia 23.06.2020 r.

……………………….
(podpis Dyrektora MDK)

