
Regulamin organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu Chór Tymczasowy na Wrzecionie 

organizowany przez Bielański Ośrodek Kultury 

w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

w terminie: 10 października 2020 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany. 

  

1. Organizatorem imprezy jest Bielański Ośrodek Kultury 

2. Organizacja imprez odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na 

stronach: www.gov.Pl; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl 

3. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów 

niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz 

na stronie internetowej organizatora pod adresem www.bok-filia.eu 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakaŜeniem wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania imprezy. 

6. Uczestnicy imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora 

imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

7. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta 

dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna. 

8. W imprezach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nieprzejawiające niepokojących objawów, 

sugerujących zakaŜenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyŜej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz 

nieprzebywające na kwarantannie i nieobjęte nadzorem epidemiologicznym. 

9. Widzowie i uczestnicy wydarzenie są zobowiązani realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, 

chyba Ŝe zostanie zachowana odległość nie mniej niŜ 1,5 m od innych osób. Organizator zapewnia 

miejsca na widowni w takiej odległości. 

10. Separacja pomiędzy miejscami siedzącymi nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13. roku Ŝycia, osób, 

które razem mieszkają, a takŜe 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 zdrowia nie 

moŜe poruszać się samodzielnie).  

W takim przypadku konieczne jest powiadomienie obsługi o chęci zmiany ustawienia krzeseł. 



11. Przed wejściem na teren Imprezy prosimy o zachowanie odstępu, co najmniej 2 metrów między 

Uczestnikami oraz zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi lub przyłbicami. 

 12. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą. 

13. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora 

wejście dla publiczności. 

14. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niŜ 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. 

15. Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do 80 osób. Organizator dopuszcza mniejszą 

maksymalną ilość osób  na poszczególnej imprezie w zaleŜności od wielkości wyznaczonego terenu 

imprezy. 

16. Przy wejściu na teren imprezy udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji rąk – rekomendujemy jego 

zastosowanie. 

17. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie 

rekomendowanego dystansu społecznego, zakazane jest zmienianie ustawienia krzeseł. 

18. Wyjście z wydarzeń zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w róŜnych kierunkach – tuŜ 

przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umoŜliwiając tym 

samym swobodne wyjście. 

19. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, 

zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków 

ochrony osobistej –maseczki / przyłbice. 

20. Ze względu na moŜliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie moŜliwość 

odwołania imprez plenerowych lub ich przeniesienia. Informacje o zmianie miejsca imprezy 

kaŜdorazowo opublikowane będą na stronach:  www.bok-filia.eu 

21. Udział w koncertach równoznaczny jest z wyraŜeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku uczestnika/uczestniczki utrwalonego w ramach wydarzenia Chór Tymczasowy na Wrzecionie 

organizowanego przez Bielański Ośrodek Kultury, z siedzibą w Warszawie 01-913, przy ul. Goldoniego 

1, posługujący się nr NIP: 118 013 05 77. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w 

materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych – w formie relacji z 

koncertów. 

22. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem opublikowania. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy załoŜeniu jednak, Ŝe 

aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.bok-filia.eu 

 


