
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/ 2020 

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Opinogórze Górnej 

z 20 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej 

podczas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

 

§ 1. 

1. Regulamin wprowadza się ̨w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów wydarzeń 

kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:  

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-

rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

2. Regulamin dotyczy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną, zwaną dalej Organizatorem. 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, 

którego zapisów uczestnik zobowiązany jest przestrzegać. 

 

§ 2. 

 

1. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej 

najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie przebywała w miejscu, 

gdzie stwierdzone jest ognisko zarażenia, w ostatnim czasie nie podróżowała poza 

granicami kraju – co oświadcza własnoręcznym podpisem.  

2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej jest obowiązkowe.  

3. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu 

uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w przypadku stwierdzenia 

prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem  

w wydarzeniu. 

4. W przypadku jw. dane osobowe zostaną również przekazane właściwym służbom 

sanitarnym.  

5. Formularz oświadczenia będzie przechowywany przez Organizatora przez 2 tygodnie 

od dnia udziału w wydarzeniu.  

 

§ 3. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


1. Podczas trwania wydarzenia obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego 
związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  

2. Każda osoba jest zobowiązana do:  
1) zachowywania co najmniej 1,5 - 2 m odstępu od innych osób, zachowania jednego 
wolnego miejsca między uczestnikami, 
2) dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do 
pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie, 
3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica), 
zapewnionymi we własnym zakresie, 
4) dezynfekcji dłoni mydłem antybakteryjnym w przypadku korzystania z toalety.  

 

3. W przypadku organizacji wydarzenia w plenerze obowiązek zakrywania nosa i ust 

dotyczy wszystkich osób przebywających na otwartej przestrzeni, jeżeli osoby te nie 

mają możliwości zachowania 1,5 m odstępu między sobą. 

4. Podczas wydarzenia osoba małoletnia pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej. 

5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy 

osoby, która:  

1)  uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem,  
2) jest 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 może poruszać 

się samodzielnie. 

6. W pomieszczeniu przed rozpoczęciem wydarzenia oraz po jego zakończeniu odbędzie 

się dezynfekcja powierzchni używanych przez uczestników. 

 

§ 4. 

 

1. Uczestnikom zaleca się przybycie na wydarzenie odpowiednio wcześniej w celu 

sprawnego przeprowadzenia wszystkich procedur wynikających z wytycznych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczących organizacji imprez 

kulturalnych w okresie pandemii. 

2. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu mogą ̨być uzupełniane lub zmieniane w każdym 

czasie; w przypadku zmian odpowiednie informacje będą aktualizowane na stronie 

internetowej GBP w Opinogórze Górnej.  

 

 


