
Regulamin uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach artystycznych 
organizowanych przez Fundację Onkologiczną  „AntyRak” z siedzibą w Murowańcu, ul. Sowia 10 

 
        uwzględniający wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie        
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny 
 

     I. Organizator informuje ,iż: 
 

1. Wszystkie plenerowe wydarzenia artystyczne są organizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownymi wytycznymi w tym zakresie. 

2. Wydarzenia będą odbywać się na wyznaczonym terenie z zastosowanym ograniczeniem 
liczby dostępnych miejsc dla publiczności (max 150 miejsc )w zależności od rodzaju 
wydarzenia. 

3. Uczestnik wydarzenia może wejść na wyznaczony teren tylko po wypełnieniu stosownego 
oświadczenia o stanie zdrowia ,dezynfekcji rąk oraz pomiarze temperatury zgodnie z 
zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

4. Organizator wydarzenia zapewnia dostępne dla publiczności środki ochrony osobistej tj. 
płyn do dezynfekcji rąk. 

5. Miejsca siedzące dla publiczności będą ustawione z zachowaniem stosownego dystansu 
społecznego. 

6. Obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między uczestnikami nie 
dotyczy uczestnika który: 

a) uczestniczy w wydarzeni z dzieckiem do ukończenia 13.roku życia, 
b) 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, 

c) osoby wspólnie mieszkające 
d) osoby które zasłaniają usta i nos 
7. Organizator utrwala przebieg wydarzeń artystycznych dla celów dokumentacji oraz 

promocji i reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać 
utrwalony ,a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, reklamowych czy 
promocyjnych. 

8. Nad porządkiem i przestrzeganiem zasad niniejszego wydarzenia regulaminu czuwać będą 
stosownie służby porządkowe. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 
zawartych powyżej postanowień regulaminu  oraz poleceń służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek. 

10. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia ,Organizator 
-  Fundacja Onkologiczna „AntyRak” zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie 
oświadczenia o stanie zdrowia przed przybyciem na wydarzenie. W  przypadku 
niemożliwości wydrukowania oświadczenia ,będzie ono dostępne w miejscu  wydarzenia , 
w tym celu jednak konieczne jest przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem. Formularz 
oświadczenia dostępny jest na stronie www.antyrak-fundacja.pl 
 

 
      II.  Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo do: 
 

1. Odmowy wstępu na wydarzenie osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed 
wejściem na teren , na którym odbywać się będzie wydarzenie lub w innych uzasadnionych 
przypadkach ,w szczególności odmowy wstępu bądź wezwania do opuszczenia terenu 
wydarzenia w stosunku do osób ,które nie stosują ochrony osobistej, nie wypełniły 



oświadczenia o stanie zdrowia ,nie zachowują odpowiedniego dystansu społecznego , nie 
stosują się do zaleceń organizatora podyktowanych koniecznością zapewnienia 
odpowiednich warunków sanitarnych zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

2. Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono posiadanie napojów 
alkoholowych lub będącej pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających ,broni 
czy innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników 
wydarzenia. 

3. Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono widoczne objawy choroby, 
zbliżone do objawów zakażenia wirusem SARS CoV-2, np. kaszel ,duszności ,podwyższoną 
temperaturę ciała powyżej 38 st.C 

4. Odwołania lub zmiany godziny wydarzenia plenerowego. 
  
 
III. Uczestnik artystycznego wydarzenia plenerowego zobowiązany jest do: 
 
      1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach artystycznych  
organizowanych przez Fundację Onkologiczną „AntyRak” przed wejściem na teren wydarzenia. 

2. Przestrzeganie zasad i procedur w nim określonych. 
3. Dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury przed wejściem na teren wydarzenia. 
4. Zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników, zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
5. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z tym ,że uczestnik zapoznał się z niniejszym 

regulaminem i biorąc udział w wydarzeniu artystycznym w czasie stanu pandemii COVID-
19 jest świadomy istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się wirusem SARS -
CoV-2 uczestnika wydarzenia. 

6. Złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy , nie jest osobą 
zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz 
wyrażenia zgody na przekazanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania, tel.) do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jeśli zajdzie taka konieczność. 

7. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych kontaktowych, a także na udostępnienie ich 
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i Służbom Porządkowym. Powyższe dane 
kontaktowe uczestnika będą przetwarzane przez Fundację Onkologiczna „AntyRak” do 14 
dni od daty udziału w danym wydarzeniu. 

 
 
Murowaniec dn. 15.07.2020r. 
 
 
 

 


