
REGULAMIN  KINA PLENEROWEGO - 2021 

§1  

INFORMACJE OGÓLNE DLA WIDZÓW 

1. Organizatorem seansów plenerowych w Gminie Szastarka jest Gminne Centrum Kultury w Polichnie, z siedzibą  

Polichna Czwarta 1, 23-225 Szastarka, reprezentowane przez dyrektor Ewę Białoń.  

2. Seanse odbywać się będą: piątek (11.06.2021 r. – plac zieleni obok GCK Polichna), sobota (12.06.2021 r. – boisko szkolne  

w Szastarce) oraz niedziela (13.06.2021 r. – boisko szkolne w Blinowie). Seanse każdego dnia będą rozpoczynać się o godz. 21:00. 

3. Wprowadza się limit widzów do 130 osób w strefie widza.  

4. Wstęp na seanse jest bezpłatny. 

5. Widzowie zobowiązani są:  

a) posiadania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały 

czas przebywania na terenie strefy widza; 

b) zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren stadionu (dozowniki umieszczone będą przy wejściu na strefę widza); 

c) wypełnienia ankiety dot. zdrowia i podania w niej prowadzonych danych kontaktowych i osobowych – zał. nr 1. Dane 

zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania  

o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane przechowywane są przez GCK Polichna przez okres 2 tygodni od 

dnia realizacji seansu. Ankiety można wypełnić przy wejściu na teren strefy widza lub pobrać, wydrukować, wypełnić  

i przynieść ze sobą wypełnione w dniu seansu na stadion sportowy.  

6. Osoba, która odmówi wypełnienia ankiety, nieposiadająca maseczki lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć 

udziału w seansie i nie zostanie wpuszczona na teren strefy widza.  

7. Na teren strefy widza nie zostanie wpuszczona także osoba, która wypełniając ankietę dot. zdrowia i danych kontaktowych, odpowie 

na którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie „TAK”.  

8. Widzowie, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takiej jak np. podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, 

bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie powinni przychodzić na seans. Powinni zostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.  

9. Każdy z widzów przed, w trakcie i po pokazie powinien pozostać w wyznaczonym miejscu widowni. Dopuszczalny jest tylko  

i wyłącznie ruch pieszych w przypadku konieczności skorzystania z toalety.  

10. Obowiązuje zakaz zbliżania się do miejsca, w którym został ustawiony ekran kinowy. 

11. Widzowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości – min. 2 metrów w trakcie trwania seansów, przy wejściu na teren 

stadionu, na jego terenie, a także w kolejkach do sanitariatów.  

12. Widzowie zobowiązani są do opuszczenia terenu strefy widza z zachowaniem dystansu min. 2 metrów. 

13. Widzowie mogą skorzystać z toalet znajdujących się na terenie stadionu. 

14. Ze względu na plenerowy charakter seansu, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników zawiązany z niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się 

wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.  

15. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia seansów z pleneru w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych  

(np. prawdopodobieństwo burz, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.  

§2 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba taka 

niezwłocznie zostanie odseparowana lub poproszona, by transportem indywidualnym udała się do domu lub na oddział zakaźny. 

W przypadku pogorszania się jej zdrowia Organizator powiadomi odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.  

2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba 

potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie w strefie widza, w których przebywała osoba potencjalnie 

zakażona koronawirusem i zalecanie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osoby, które miały kontakt z zarażonym.  

§3 

DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które dostępne są na stronie 

gov.pl/web/koronawirus.  

2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu, których zapisów widzowie zobowiązani  

są przestrzegać.  

3. Regulamin wydarzenia umieszczony został na stronie www.gck-polichna.pl oraz https://www.facebook.com/gck.polichna.  

4. Na terenie stadionu umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczki, zachowania dystansu min. 

2 m, a także instrukcję dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, a także mycia rąk. D la 

widzów dostępny jest także niniejszy regulamin. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie 

własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie stadionu.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie 

ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami 

bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej www.gck-polichna.pl.  

http://www.gck-polichna.pl/
https://www.facebook.com/gck.polichna
http://www.gck-polichna.pl/

