
Regulamin warsztatów / wydarzeń organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej  

w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie  

na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19  

od 20.05 do odwołania 

 

Udział w warsztatach bądź innych wydarzeniach organizowanych w ramach programu 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

1. Postanowienia ogólne kierowane do uczestników wydarzeń:  

a) Na warsztaty/wydarzenia obowiązuje rejestracja wyłącznie za pośrednictwem platform lub 

innych narzędzi internetowych. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że 

Uczestnik/Uczestniczka według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane zbierane są w celu 

realizacji wydarzenia w czasie obowiązującego reżimu sanitarnego oraz poinformowania o 

ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu i służbom porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia 

czy zgłoszenie zostało przyjęte. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że jeżeli 

wystąpią u Uczestnika/Uczestniczki objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i 

poinformuje o tym organizatora. 

b) W celu zachowania obowiązujących przepisów na warsztaty/wydarzenia należy przyjść z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym - minimum 30 minut przed rozpoczęciem. 

c) Uczestnicy wydarzeń powinni zachować pomiędzy sobą minimum 2 metrowe odstępy; 

zasada ta nie dotyczy odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi w wieku do lat 12;  

d) Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) noszenia maseczek lub innych elementów odzieży zakrywających usta i nos; 

obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 i innych osób zwolnionych z tego 

obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; zdejmowanie lub 

zsuwanie masek/ elementów odzieży zakrywających usta i nos skutkuje koniecznością 

opuszczenia danego wydarzenia; Osoby uczestniczące w wydarzeniach zobowiązane 

są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we 

własnym zakresie. 

b) dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez Organizatora;  

e) Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do respektowania zastanego ustawienia krzeseł 

podczas warsztatu czy wydarzenia, które będzie zachowywało 2 metrowy dystans w stosunku 

do innych osób, siadają na wyznaczonych miejscach; 

f) Uczestnicy warsztatów / wydarzeń zobowiązani są również do zapoznania się i 

respektowania procedur, a także regulaminów podmiotów, u których dane wydarzenie jest 

realizowane; 



g) Na warsztatach / wydarzeniach jednorazowo może przebywać 1 osoba/2m2. Maksymalna 

ilość osób uzależniona jest od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie; 

h) Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub 

objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, 

katar, duszności, wysypka, ból mięśni). W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba 

musi niezwłocznie zostać odizolowana, powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi. Osoby w trakcie 

odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o 

zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia 

obowiązane są do odwołania swojej obecności w wydarzeniu oraz nieuczestniczenia w nim. 

2. Postanowienia ogólne zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń realizowanych w 

ramach programu Bardzo Młoda Kultura przez Instytut Kultury Miejskiej. 

a) poinformowanie uczestników wydarzeń o maksymalnej liczbie użytkowników, mogących 

jednocześnie przebywać na danym wydarzeniu;  

b) zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) oraz 

jednorazowych rękawiczek;  

c) dopilnowanie, aby uczestnicy posiadali ochronę zakrywającą usta i nos; 

3. Uczestnictwo w warsztatach lub innych wydarzeniach realizowanych w ramach programu 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Pomorskie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Z uwagi na charakter epidemii choroby COVID-19 niezależnie od zastosowania 

zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem. 

 


