REGULAMIN LETNICH KONCERTÓW I IMPREZ PLENEROWYCH
NA TARASIE MDK” W STALOWEJ WOLI
CZERWIEC – LIPIEC – SIERPIEŃ 2020
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w imprezach plenerowych
(zwanych dalej „Imprezami”) odbywających się na tarasie przy Miejskim Domu Kultury w
Stalowej Woli (zwany dalej „Obiektem”), ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, w ramach
plenerowych działań artystycznych MDK (zwanych dalej „Wydarzeniem”).
2. Uczestnik Imprez (zwany dalej „Uczestnikiem) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
Regulaminu przed przyjściem na Imprezę a uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z
akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
§2
ORGANIZATOR WYDARZENIA
1. Organizatorem Wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450
Stalowa Wola, (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator zrealizuje Wydarzenie własnym
personelem, zwanym dalej Obsługą.
2. Imprezy w ramach Wydarzenia odbędą się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie
internetowej Wydarzenia pod adresem: www.mdkstalowawola.pl w Obiekcie, który zostanie
odpowiednio przygotowany i odgrodzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i
wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest dokonanie zgłoszenia w trybie rezerwacji online na
stronie Wydarzenia (www.mdkstalowawola.pl) po podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail,
numeru telefonu, wydrukowanie zgłoszenia i okazanie go obsłudze przy wejściu do Obiektu.
Honorowane będzie również poświadczenie elektroniczne – w urządzeniu mobilnym (telefon,
tablet itp.).
2. Dokonanie zgłoszenie online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym
klauzuli
informacyjnej
RODO,
zamieszczonej
na
stronie
internetowej
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodoklauzula-informacyjna/.
3. Wstęp na Obiekt, o którym mowa w §1 p.1 możliwy jest najwcześniej godzinę przed
rozpoczęciem Imprezy i odbywa się̨ z udziałem Obsługi zapewnionej przez Organizatora.
4. Rezerwacji online należy dokonywać każdorazowo przed Imprezą w ramach Wydarzenia.
5. Jeśli na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Imprezy nie będzie osób, które
zadeklarowały swój udział online a będą wolne miejsca – istnieje możliwość udziału w
Imprezie po dokonaniu zgłoszenia u Obsługi.
6. Organizator przygotował dla Uczestników w Obiekcie 90 miejsc siedzących w odstępach 2
metrów, zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z wirusem SARSCoV-2 w Polsce. Uczestnicy nie mogą przynosić na Wydarzenie własnych siedzisk (krzesełko
turystyczne, koc, karimata) i są zobowiązani do zajęcia miejsca wskazanego przez
Organizatora. Miejsca siedzące będą dezynfekowane po każdej Imprezie. Prosimy o
niezmienianie ustawień krzeseł.
7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Separacja pomiędzy miejscami siedzącymi nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13. roku życia,
osób, które razem mieszkają, a także widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z
orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
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zdrowia nie może poruszać się samodzielnie). W takim przypadku konieczne jest
powiadomienie obsługi o chęci zmiany ustawienia krzeseł.
Przed wejściem na teren Imprezy oraz w kolejce do wejścia i do sanitariatów, prosimy o
zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów między Uczestnikami oraz zakrywanie ust i nosa
maseczkami ochronnymi lub przyłbicami.
Zaleca się użycie maseczek ochronnych lub przyłbic w trakcie trwania Imprezy.
Przy wejściu na teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekowania dłoni i poddania
się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez Obsługę. W
przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka
nie może uczestniczyć w Imprezie i nie zostanie wpuszczona na teren Obiektu.
Do dyspozycji Uczestników Organizator odda dwie toalety, w których zapewnia środki
higieniczne oraz środki do dezynfekcji rąk. Liczba osób w sanitariatach odpowiada połowie
urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania Imprezy ze względów
pogodowych bądź obostrzeń epidemiologicznych.
Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz zachowujące się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócające Imprezę lub naruszające
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – będą wypraszane z Imprezy
przez Obsługę.
Uczestnicy zobowiązani są do wyciszenia telefonów komórkowych w czasie trwania Imprezy.
Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Imprezy Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
§4
ZAKAZY PODCZAS IMPREZY

Na terenie Imprezy obowiązują następujące zakazy:
-

rejestracji audiowizualnej w trakcie Imprezy,
prowadzenia relacji on-line, transmisji lub retransmisji on-line w mediach
społecznościowych,
wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz e-papierosów,
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych przedmiotów,
wnoszenia
petard,
materiałów
łatwopalnych
oraz
innych
przedmiotów
niebezpiecznych,
rozmawiania przez telefony komórkowe podczas trwania Imprezy oraz niekorzystania
z nich w czasie jej trwania (przez niekorzystanie rozumie się wszelkie czynności, które
wymagają włączenia ekranu telefonu lub latarki w telefonie).
§5

1. Uczestnicy oświadczają, że w momencie dokonania zgłoszenia online do udziału w Imprezie,
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 Organizatora.
2. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek niezwłocznego stosowania się do poleceń Obsługi.
Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane Obsłudze na bieżąco.
3. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ Obiekt, zgodnie z
poleceniami Obsługi.
§6
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie zastosować izolację od pozostałych Uczestników
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
2. 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.
3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi
objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
5. Zaleca się w miarę możliwości ustalenie listy pracowników oraz widzów, 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
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest na wezwanie
Obsługi do natychmiastowego opuszczenia Obiektu a w przypadku wyrządzenia szkód – pokrycia
kosztów ich usunięcia.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych, streamingu oraz wykonywania
zdjęć́ na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Imprezie skutkuje wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku, zarówno w mediach elektronicznych w tym społecznościowych oraz
drukowanych.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi 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.
2. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
3. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Regulamin wchodzi w życie dnia 22.06.2020

……………………….
(podpis Dyrektora MDK)

