
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

„PARKU KULTURY 2020” 

1. Wszystkie zajęcia oraz wydarzenia organizowane przez Fundację „Art” Bibliotekę Publiczną im. W.J. 

Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w ramach 

projektu „PARK KULTURY 2020” odbywają się w plenerze z zachowaniem reżimu sanitarnego 

obowiązującego w związku z pandemią COVID-19. 

2. Organizatorzy zobowiązują się do:  

- oznaczenia terenu imprezy; 

- przygotowania stanowisk warsztatowych w 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;                    

- przygotowywania kompletu narzędzi i przyborów z przeznaczeniem do indywidualnego użytku; 

- dezynfekowania stanowisk oraz narzędzi i przyborów przed i po przeprowadzeniu zajęć; 

- zapewnienia użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne). 

3. W strefie publiczności może przebywać maksymalnie 150 osób ( liczba osób może ulec zmianie  

w związku z pandemią). 

4. Uczestnicy mają obowiązek: 

- zapoznać się z zasadami reżimu sanitarnego związanego z COVID-19; 

- dezynfekować dłonie przy wejściu na teren imprezy; 

- założyć maseczkę zakrywającą usta i nos przed wejściem na teren imprezy; 

- utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego (wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi 

opieki do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne); 

- siadać na wyznaczonych siedziskach; 

5. W imprezach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Uczestnikami eventów nie mogą być ani dzieci ani osoby dorosłe, które mieszkają  

w domu gdzie przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji lub pod nadzorem sanitarnym  

w warunkach domowych. 

6. Organizatorzy prowadzący zajęcia, a także osoby nadzorujące wydarzenia zobowiązani są  

do dezynfekcji rąk oraz do noszenia maseczek i rękawiczek.  

7. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad i zobowiązaniem  

           do ich przestrzegania. 

8. Uczestnicy projektu „PARK KULTURY 2020” biorą udział w wydarzeniach na własną odpowiedzialność. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy w związku z niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi.  

Życie i zdrowie publiczności oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację spotkań „PARK KULTURY 

2020” jest dla nas najważniejsze – w związku z tym jeszcze raz bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz stosowanie się do poleceń Organizatorów. 


