
Regulamin dla uczestników imprezy plenerowej 
organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w 

Pabianicach w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. , w dniu 04.09.2021r 

§ 1 
 

Zasady udziału w imprezie plenerowej 
 

1. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa 

Herberta w Pabianicach 

2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat 

Sanitarny, dostępne na 

stronach: www.gov.pl, www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez 

uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń 

pracowników Organizatora imprez, związanych  z prawidłowym 

przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie 

przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 

koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, 

duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte 

nadzorem epidemiologicznym. 

6. Impreza odbywać  się będzie na terenie wyznaczonym przez 

Organizatora. 

7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie 

wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności. 

8. Rekomenduje  się 

uczestnikom  imprezy  odpowiednio  wczesne  przyjście  na  miejsce 

http://www.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/


imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w 

tworzącej się kolejce  do wejścia (1,5 –2 m). 

9. Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do  250 osób. 

10. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych 

przeciwko COVID 19, które okażą świadectwo szczepienia.  

11. Okazanie świadectwa szczepienia jest dobrowolne. Osoby 

które nie okażą świadectwa szczepienia będą wliczone do limitu 250 

osób. 

12. Uczestnikami koncertu mogą być osoby, które otrzymają od 

Organizatora opaski upoważniające do przebywania na terenie 

wyznaczonego miejsca dla widowni koncertu. 

13. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie 

zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m  

14. Osoby małoletnie do ukończenia 13.roku życia mogą 

uczestniczyć w imprezie jedynie z osobą pełnoletnią, która będzie 

sprawować nad nim opiekę. 

§ 2 
 

Zasady organizacji widowni koncertów 
 

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod 

warunkiem: 

1. zachowania dystansu w oczekiwaniu na wejście na imprezę oraz na 

terenie imprezy (1,5 – 2 m). 

2. zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod 

opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna; 

3. respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie 

dystansu społecznego z artystami; 



4. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę; 

5. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi 

przejściami z zachowaniem dystansu; 

6. Uczestnicy imprezy masowej znajdujący się na terenie oznaczonym 

zobowiązani są zakryć nos i usta maseczką. Maseczka jest 

indywidualnym środkiem zapobiegawczym należącym do uczestnika. 

7. dostosowanie się do zaleceń Organizatora 

§ 3 
 

Postanowienia końcowe 
 

1.Osoby uczestniczące w imprezie plenerowej organizowanej przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Pabianicach, zobowiązują są postępować zgodnie z 

opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami. 

 

2. Uczestnik wydarzenia nie stosujący się do wytycznych niniejszego 

regulaminu może zostać nie wpuszczony na teren imprezy plenerowej. 

 

 


