Regulamin uczestnictwa w „Koncertach muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej” w 2020
roku organizowanych przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.
( Zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego)
1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej (np.
maseczki/przyłbicy/elementu odzieży) i zakrywać za ich pomocą usta i nos przez cały czas
przebywania w miejscu koncertu.
2. Uczestnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przed wejściem
na wydarzenie. Uczestnik nie może wziąć udziału w koncercie, jeśli nie złoży tego
oświadczenia Organizatorowi.
3. Należy zdezynfekować ręce przy wejściu na koncert.
4. Przed wejściem na koncert (np. w kolejkach) oraz w obiekcie należy zachować dystans min.
2 m. i poddać się procedurze mierzenia temperatury ciała bezdotykowym termometrem na
podczerwień.
5. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca
między widzami - należy stosować się do informacji rozmieszczonych na ławkach. Obowiązek
zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
 uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 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,
 uczestniczy w koncercie z osobami, z którymi wspólnie mieszka/gospodaruje.
6. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić do dedykowanych pojemników.
7. Po zakończeniu wydarzenia należy sprawnie opuścić obiekt razem ze swoją sekcją, w
wyznaczonej przez Organizatora kolejności.
8. Uczestnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazówek obsługi koncertu
dotyczących logistyki i zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzenia.
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora do celów promocyjnych na polach
eksploatacji: druk i media elektroniczne (m.in. Facebook, strona internetowa Organizatora,
portale informacyjne).
10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
11. Nieprzestrzeganie ww. zapisów będzie skutkowało wyproszeniem Uczestnika z koncertu.
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika
lub obsługi wydarzenia.
1. Organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ziemi
Głogowskiej. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO tylko i wyłącznie
w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego.
3. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
OŚWIADCZENIE MOŻNA POBRAĆ I PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONE NA KONCERT:
Strona internetowa : www.tzglogow.pl i www.kolegiata.com.pl

