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Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie w
czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

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

2. W wydarzeniach organizowanych w Wirydarzu maksymalnie może uczestniczyć 135 osób.

3. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację poniższych warunków.

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu:

1. Każda z osób przebywających w Wirydarzu jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.

2. Organizator wprowadził Regulamin funkcjonowania Centrum Kultury w Lublinie w związku z
organizacją  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych  w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w
Polsce,  z  którym możecie  się  Państwo zapoznać na stronie  internetowej  pod adresem
www.ck.lublin.pl .

3. Osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie
możliwości jej wystąpienia,  nie może brać udziału w organizowanych wydarzeniach.

4. Widzowie oczekujący na wejście na widownię zobowiązani są do zachowania 2 metrów od-
ległości od innych oczekujących, z wyłączeniem osób z dzieckiem do ukończenia 13. roku
życia oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które
ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

5. Każda osoba wchodząca na teren Wirydarza jest zobowiązana do noszenia na twarzy ma-
seczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego
wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 

6. Każda osoba wchodząca na teren Wirydarza będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk pły-
nem zapewnionym przez organizatora wydarzenia.

7. Wszystkie osoby wchodzące na teren Wirydarza są zobowiązane do zachowania odstępu
co najmniej 2 metrów od innych uczestników i zajmowania miejsc wyznaczonych przez or-
ganizatora.

8. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdro-
wia. Organizator wydarzenia zbiera dane kontaktowe (nr telefonu) uczestników, w celu uła-
twienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, ze oso-
ba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 

9. Po zakończeniu wydarzenia rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu - nie-
gromadzenie się.

http://www.ck.lublin.pl/

