
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym w Dobczycach w czasie trwania epidemii choroby zakaźnej 

COViD-19

opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

1. W wydarzeniach organizowanych w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w 
Dobczycach (RCOS) w czasie trwania epidemii COViD-19 może uczestniczyć ograniczona liczba 
widzów lub słuchaczy:

• w przypadku sali widowiskowej, z wyznaczonymi miejscami na widowni – udostępnianie 
50% miejsc siedzących, to jest 220 miejsc (zajmowanie przez widzów co drugiego miejsca)

• w przypadku pomieszczeń, w których nie ma wyznaczonych miejsc  - zachowanie odległości 
minimum 1,5 metra  między poszczególnymi widzami i słuchaczami 

2. Widownia zapełniana będzie przez widzów tylko do momentu zajęcia przez uczestników 
wszystkich udostępnionych miejsc.

3. W wydarzeniach organizowanych w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w 
Dobczycach (RCOS) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie przebywają na 
kwarantannie, nie są objęte nadzorem epidemiologicznym, nie wykazują objawów infekcji, w 
ciągu ostatnich 14 dni nie miały stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie miały 
bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną.

4. Każdy uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do 
akceptacji wszystkich zapisów w nim zawartych.

5. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przyjścia na wydarzenie z odpowiednim 
wyprzedzeniem, w celu wypełnienia stosownego oświadczenia.

6. Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest do złożenia przed wejściem na 
imprezę obowiązkowego pisemnego oświadczenia, w którym oświadcza m. in., że według 
swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zarażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem, nie miała kontaktu z osobą zarażoną, etc. („Oświadczenie uczestnika wydarzeń 
organizowanych w RCOS w czasie epidemii” dostępne jest na stronie internetowej MGOKiS 
Dobczyce oraz bezpośrednio przed wydarzeniem, przy wyznaczonym punkcie kasowym).

7. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest  do udostępnienia Organizatorowi swoich danych 
osobowych i kontaktowych (na w/w Oświadczeniu). Podanie danych umożliwi kontakt z 
uczestnikiem po zakończeniu wydarzenia oraz ułatwi służbom sanitarnym przeprowadzenie 
dochodzenia epidemiologicznego. Dane będą przechowywane przez 2 tygodnie, później 
zostaną trwale zniszczone.

http://www.mgokis.dobczyce.pl/
http://www.mgokis.dobczyce.pl/


8. Organizator wydarzenia ma obowiązek udostępnić listę uczestników pracownikom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

9. Udział uczestnika w wydarzeniu jest możliwy po łącznym spełnieniu następujących warunków:

• obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,

• zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra, szczególnie w przypadku 
ustawiania się w kolejce, podczas wchodzenia do sali i jej opuszczania,

• obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczestnika wydarzenia za pomocą maseczki 
ochronnej zarówno w ciągach komunikacyjnych, sanitariatach, jak i w sali, w której odbywa 
się wydarzenie (środki ochrony indywidualnej są po stronie uczestnika, organizator nie 
prowadzi ich sprzedaży), 

• całkowity zakaz spożywania pokarmów i picia napojów,

• dostosowanie się do próśb i poleceń pracowników obsługujących wydarzenie.

10. Uczestnik wydarzenia powinien mieć świadomość, że opuszczanie miejsca zamieszkania 
zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz, że pomimo stosowania 
przez MGOKiS Dobczyce szczególnych zabezpieczeń i środków ochronnych, zgodnych z 
wytycznymi GIS, ryzyko zarażenia wirusem nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Uczestnik 
wydarzenia bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. 

11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u uczestnika wydarzenia lub 
członka obsługi (wystąpienie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych lub 
duszności), osoba ta zostanie odseparowana od innych osób w wyznaczonym do tego celu 
pomieszczeniu lub poproszona o udanie się własnym transportem do domu i skontaktowania 
się z lekarzem POZ. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, wezwane zostanie 
pogotowie ratunkowe.


