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Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu Kulturalnym VI Przegląd Teatrów Amatorskich 

im. Marka Hermana KURTYNA 2021, dotyczący obszaru bezpieczeństwa 

epidemicznego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 
 

1. Katolickie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi 3, 81-506 Gdyni 

występujące jako Organizator, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury - NCK, działa w okresie 

epidemii SARS – CoV2 w Polsce zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi powszechnie 

obowiązującymi na terenie kraju, opublikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w czasie trwania Wydarzenia o nazwie 

KURTYNA 2021 VI Przegląd Teatrów Amatorskich  im. Marka Hermana. 

2. Organizator ma prawo w stosunku do wszystkich uczestników imprezy wymagać zastosowania się do jego 

wytycznych np. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID 19 i zgodnego ze wzorem 

stanowiącym załącznik przedłożony przez Organizatora, zmierzenia temperatury ciała lub innych 

podyktowanych względami sanitarnymi. 

3. Organizator powołuje Koordynatora wydarzenia do spraw zdrowotnych, zadań związanych z dbałością 

o zachowanie wszelkich ustalonych procedur, przestrzegania wytycznych dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz zgłoszenia wydarzenia 

do wyznaczonej osoby z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności. 

4. Organizator informuje osoby zaangażowane w realizację Wydarzenia, że w przypadku wystąpienia oznak 

choroby zakaźnej (w szczególności kaszlu, podwyższonej temperatury) oraz, jeśli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie możliwości jej wystąpienia, osoby te mogą nie zostać dopuszczone do realizacji zadań w ramach 

Wydarzenia. 

5. Organizator i NCK zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego względem osób 

zaangażowanych w realizację Wydarzenia o przetwarzaniu danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

zdrowia, oraz o ewentualnym udostępnieniu danych służbom sanitarnym, w tym przede wszystkich Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu. 

6. Uczestnik/Partner/Sponsor/Wykonawca/Wolontariusz/Gość/Widz akceptuje niniejszy regulamin z chwilą 

podjęcia bezpośrednich działań na terenie na którym wydarzenie to jest realizowane i potwierdza stosowanie 

wszelkich wskazówek oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego podczas realizacji 

zadania, w tym przede wszystkim: zasłaniania okolic ust oraz nosa, dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni 

używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami, kostiumami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni 

kontakt oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra i o ile nie uniemożliwia to skutecznego zrealizowania 

przez obsługę i artystów powierzonych im zadań.  

7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest 

zobowiązany przestrzegać.  


