
                                     

  

                                        „LETNIE SPOTKANA Z KULTURĄ” 

Drodzy Państwo! 

W okresie wakacji spotykamy się na różnych letnich imprezach organizowanych przez 

TOK.  

W roku 2021 zaplanowaliśmy „Letnie Spotkania z Kulturą”. 

Stosując się do ograniczeń związanych z wciąż trwającą epidemią wirusa, na Organizatorze 

imprez kulturalnych spoczywa obowiązek wprowadzenia wytycznych Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a nas wszystkich 

obowiązek ich przestrzegania. 

Niniejszy Regulamin został opracowany w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu 

korzystania z propozycji kulturalnych, których organizatorem jest Trzebiatowski Ośrodek 

Kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem  

 i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji. 

  Regulamin imprezy plenerowej 

           w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 

(obowiązuje: od 01 czerwca 2021r.) 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ ARTYSTYCZNYCH, WYDARZEŃ, 

IMPREZ KULTURALNYCH 

1.Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

2.Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym 

dotyczącym tego terenu. 

3.Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną 

akceptację Regulaminu. 

4.Uczestników wydarzenia/imprezy prosimy o: 

     1.zakrywanie ust i nosa zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej 

     2.zachowanie dystansu min. 2 m. odległości. 

5.Udostępniamy widzom nie więcej niż 75% dopuszczalnej liczby miejsc w 

pomieszczeniach zamkniętych oraz do 250 osób podczas imprez plenerowych.. 

6.Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, 

zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste 

dezynfekowanie dłoni.  

7.Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 2 m. 

8.Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na 

teren imprezy jest obowiązkowa. 

9.Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora. 

10.Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych 

miejsc. 

11.Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników 

przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

12.Koncerty odbywają się w strefie wydzielonej w Ogrodach Pałacowych.  

      Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie przed planowanym wydarzeniem. 

13.Miejsca siedzące (krzesła i ławki) są przygotowane z zachowaniem dystansu 

społecznego i dezynfekowane przed każdym wydarzeniem. 

14.Wejście i wyjście na teren wydarzenia odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. 

                                                                                                        ORGANIZATORZY 

 

 


