
Zalecenia Organizatora dotyczące udziału w seansie filmowym kina plenerowego 

w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego 

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. 

2. Wydarzenie jest organizowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Maksymalna liczna osób biorących udział w pojedynczym seansie: 200 osób. 

4. Uczestnictwo w seansie oznacza akceptację poniższych zaleceń. 

 

Zasady dla uczestników: 

1. Każda osoba wchodząca na teren Muszli Koncertowej jest zobowiązana do noszenia na 

twarzy maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy. 

2. Każda osoba wchodząca na teren Muszli Koncertowej będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk 

płynem zapewnionym przez Organizatora. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren Muszli Koncertowej są zobowiązane do zachowania 

odstępów 1,5 metra od innych widzów i zajmowania miejsc wyznaczonych przez 

Organizatora. Rodziny i osoby mieszkające razem mogą siedzieć obok siebie. 

4. Widzowie oczekujący na wejście na widownię zobowiązani są do zachowania 1,5 metra 

odległości od innych oczekujących. 

5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, a także palenia 

papierosów i e-papierosów. 

6. Organizator nie zapewnia dostępu do toalet w trakcie wydarzenia. W czasie seansu otwarty 

jest jednak szalet miejski na terenie Ogrodu Saskiego. 

7. Jeżeli widzowie nie będą zachowywać zasad bezpieczeństwa, Organizator ma prawo odwołać 

lub przerwać seans. 

 

Organizator zobowiązuje się do: 

1. Wygrodzenia terenu Muszli Koncertowej i wyznaczenia dwóch wejść na widownię. 

2. Wyznaczenia miejsc na widowni dla uczestników spełniających wymagania dotyczące 

zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami oraz wyznaczenia miejsc dla rodzin i 

osób mieszkających razem. Maksymalna liczba widzów na widowni będzie wynosić 200 osób. 

3. Zapewnienia płynu dezynfekcyjnego dla uczestników. 

4. Umieszczenia zasad uczestnictwa w wydarzeniu w eksponowanym miejscu przy wejściu na 

widownię. 

5. Zapewnienia obsługi wydarzenia wyposażonej w środki ochrony osobistej: maseczki 

zakrywające nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe. 

6. Zabezpieczenia terenu wydarzenia przez 2 pracowników firmy ochroniarskiej Miejskiej 

Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o. wyposażonej w środki ochrony osobistej: maseczki 

zakrywające nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe. 

7. Dezynfekcji plastikowych siedzisk po każdym pokazie. 


