REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH
(obowiązujący od 10 października 2020r.)

§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń, zajęć artystycznych, imprez kameralnych
oraz plenerowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
(zwanym dalej MOKiS) w trakcie pandemii SARS-COV-2 w Pyskowicach.
2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym
dotyczącym tego terenu.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację
Regulaminu.

§2
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, WYDARZEŃ,
IMPREZ KULTURALNYCH
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Udział widzów w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:
a.
zakrywania ust i nosa przez widzów zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej
b.
zachowania dystansu min. 1,5 metra odległości.
c.
braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.
Udostępniamy widzom nie więcej niż 25% dopuszczalnej liczby miejsc w pomieszczeniach
zamkniętych oraz do 100 osób podczas imprez plenerowych.
Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik proszony jest o podanie danych kontaktowych
(nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji,
gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą
prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren
imprezy jest obowiązkowa.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§3
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
W BUDYNKU GŁÓWNYM MOKIS PYSKOWICE
UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 27
1. Na sali widowiskowej MOKiS może przebywać maksymalnie 40 osób.
2. W sali baletowej MOKiS może przebywać maksymalnie 15 osób.
3. W salach kameralnych MOKiS może przebywać maksymalnie 8 osób.
§4
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
W POMIESZCZENIACH CENTRUM WYSTAWIENNICZEGO MOKIS PYSKOWICE
RYNEK 1
1. Liczba uczestników w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum
Wystawiennicze jest ograniczona i zależy od powierzchni miejsca, w którym odbywa się dane
wydarzenie – bieżących informacji udziela pracownik MOKiS.
2. W wydarzeniach organizowanych przez MOKiS, które odbywać się będą w sali ślubów,
uczestniczyć może do 15 osób.
3. W pracowni artystycznej oprócz instruktora może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osób.
Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do korzystania tylko i wyłącznie ze swoich materiałów
i narzędzi oraz powinien każdorazowo zabierać je ze sobą. Nie dotyczy to sztalug oraz maszyn do
szycia, które zapewnia pracownia. Po każdych zajęciach pracownia oraz sprzęty, które w niej się
znajdują zostaną dezynfekowane.
§5
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ/IMPREZ PLENEROWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOKIS PYSKOWICE
1. Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez MOKiS może przebywać
maksymalnie 100 osób.
2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca zachować dystans min. 1,5 m od innych,
niespokrewnionych uczestników.
3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren
wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
4. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi
na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.
5. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na
pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.

Załącznik nr 1
Lista osób biorących udział w wydarzeniu/imprezie ….…………………………………………..……
…………………………………………………………………………….…… w dniu ……………….
Korzystający wyraża zgodę oraz podaje dane kontaktowe.
Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych kontaktowych
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Pyskowicach, z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,
44-120 Pyskowice. http://www.mokis.pyskowice.pl
2.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail:
iod@mokis.pyskowice.pl lub na adres naszej siedziby (wskazany w pkt. 1);
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobieganiu epidemii SARS-CoV2
oraz informowania o zagrożeniu zdrowia.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały zebrane.
5.
Pani/Pana dane kontaktowe będą przechowywane przez okres 14 dni tylko w celu kontaktu
jeśli zaistnieje taka potrzeba.
6.
Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
Imię oraz nazwisko

Dane kontaktowe

Podpis

