Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 / 2021 z dnia 1.03.2021 r.
Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury w Lublinie
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń, w tym spektakli, wystaw, projekcji filmowych,
spotkań odbywających się na terenie Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12,
20-007 Lublin, których organizatorem jest Centrum Kultury w Lublinie.
2. Wydarzenia organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, w tym:
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwa Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Powszechnie obowiązujące zasady, o których mowa w pkt 2, mają charakter
rozstrzygający i nadrzędny w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu, zaś w
kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają bezpośrednie
zastosowanie.
4. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu
zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.
5. W wydarzeniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, u których w ciągu ostatnich
dwóch tygodni nie występowały objawy choroby wirusowej oraz które nie przebywają na
kwarantannie.
6. Na terenie Centrum Kultury obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy
maseczki zapewnionej we własnym zakresie, z wyłączeniem:
a. dziecka do ukończenia 5. roku życia,
b. osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
▪
całościowych
zaburzeń
rozwoju,
zaburzeń
psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym
albo głębokim,
▪ trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
c. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe z wyjątkiem
osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej
wykonywania.
7. Na terenie Centrum Kultury obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m
odległości od innych,
a. chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad
dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 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,
b. z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 8. Uczestnicy
wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w CentrumKultury zasad
porządkowych, powiązanych w szczególności z logistyką orazbezpieczeństwem na terenie
wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznychpracowników.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach
1. Centrum Kultury w Lublinie dysponuje salami do prezentacji, które w trakcie trwania
epidemii wywołanej COVID-19 mają prawo podjąć maksymalnie 50% pojemności
widowni, z zastrzeżeniem mniejszej liczby widzów, w zależności od sposobu
zorganizowania widowni.
2. Miejsca dla publiczności będą udostępniane z zachowaniem wymaganego dystansu, tj. co
drugie miejsce, z zastrzeżeniem pkt 5.
3. W przypadku zakupu biletu online – zwracamy się z prośbą o dokonywanie wyboru
miejsc, by uwzględniał on powyższe zalecenie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych przez widzów miejsc,
jeśli w przypadku zakupu przez widzów biletów online dojdzie do łamania zasady
rezerwacji z uwzględnieniem dystansu pomiędzy widzami, o którym mowa w pkt 2.
5. Miejsca obok siebie mogą zająć widzowie, którzy:
a. uczestniczą w wydarzeniach z dzieckiem do 13. roku życia,
b. uczestniczą w wydarzeniach z 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,
c. wspólnie mieszkają lub gospodarują.
6. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w salach prezentacji: a.
zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki zapewnionej we własnym zakresie, b.
dezynfekcja rąk płynem zapewnionym przez organizatora,
c. zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra od innych uczestników,
d. zajmowanie miejsc wyznaczonych przez organizatora,
e. złożenie oświadczenia o stanie zdrowia.
7. Oświadczenia o stanie zdrowia, o których mowa powyżej, zbierane są w celu ułatwienia
służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Oświadczenia dostępne są on line na
stronie internetowej organizatora lub do pobrania w punkcie obsługi widza
bezpośrednio przed wydarzeniem. Wypełnione oświadczenia w postaci papierowej
należy przekazać organizatorowi przed wejściem na wydarzenie. Oświadczenie o stanie
zdrowia wraz z klauzulą informacyjną stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
8. Limit osób w salach prezentacji Centrum Kultury wynosi odpowiednio:
a. Sala Widowiskowa - 90 osób,
b. Sala Kinowa - 35 osób,
c. Oratorium - 28 osób,
d. Sala Czarna - 25 osób.

§ 3.
Warunki uczestnictwa w wystawach organizowanych w Galerii Białej
 . W Galerii Białej można przebywać wyłącznie w celu zwiedzania wystaw. 2. Galeria jest
1
otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godz. 12.00-18.00. 3. Galeria Biała
dysponuje salami, w których odpowiednio może znajdować się ograniczona liczba osób, tj. 1
osoba na 15 m2.

a) korytarz: maksymalnie 8 osób (powierzchnia 130m2),
b) patio: maksymalnie 9 osób (powierzchnia 136 m2),
c) sala dolna: maksymalnie 9 osób (powierzchnia 136 m2),
d) sala długa: maksymalnie 4 osoby (powierzchnia 73 m2),
e) sala podwójna A: maksymalnie 4 osoby (powierzchnia 60 m2),
f) sala podwójna B: maksymalnie 4 osoby (powierzchnia 60 m2).
4. Oprowadzanie z pracownikiem galerii jest możliwe przy zachowaniu w/w limitów.
5. Wytyczne dla zwiedzających Galerię Białą:
a) zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki zapewnionej we własnym zakresie,
b) dezynfekcja rąk płynem zapewnionym przez Centrum Kultury,
c) zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra od innych zwiedzających, z
wyłączeniem osób, o których mowa §1 ust 8.

§ 4.
Księgarnia
1. Każda osoba wchodząca do księgarni jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa przy
pomocy maseczki zapewnionej we własnym zakresie.
2. Przy wejściu do księgarni należy zdezynfekować ręce specjalnym środkiem
dezynfekującym zapewnionym przez Centrum Kultury oraz nałożyć rękawiczki ochronne. 3.
Podczas przebywania w księgarni należy zachować dystans, co najmniej 1,5 metra od innych
osób, z wyłączeniem osób, o których mowa w §1 ust 8.
4. Zaleca się płatność bezgotówkową.

§ 5.
Środki bezpieczeństwa zapewnione przez Centrum Kultury w Lublinie
1. Na terenie Centrum Kultury w Lublinie w wyznaczonych miejscach, w tym w ciągach
komunikacyjnych na terenie obiektu oraz przed wejściem do poszczególnych sal,
przygotowane zostały płyny dezynfekujące.
2. Pracownicy Centrum Kultury przebywający w przestrzeniach ogólnodostępnych w tym
pracownicy portierni wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej.3. Personel sprzątający
wyposażony jest w środki ochrony osobistej, w szczególności w jednorazowe maseczki,
rękawiczki oraz posiada płyn dezynfekujący, a w razie potrzeby używa jednorazowego
fartucha z długim rękawem. 4. C
 entrum Kultury w Lublinie dysponuje odpowiednim
sprzętem i certyfikowanymiśrodkami oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze
szczególnymuwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
5. Umieszczenie zasad uczestnictwa w wydarzeniach w eksponowanym miejscu.
6. Wyznaczenie miejsc dla uczestników wydarzeń.
7. Zapewnienie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.8.
Organizator zastrzega sobie prawo do bieżącego i stałego kontrolowaniabezpieczeństwa, w
tym bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego wydarzeń.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na portierni i w Kasie CK oraz do pobrania za pośrednictwem

strony www.ck. lublin.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu, w
szczególności związanych z wprowadzanymi obostrzeniami.
3. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację przez osoby biorące udział wszystkich
warunków organizatora przewidzianych dla wydarzenia.
4. Niestosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oznacza konieczność
natychmiastowego opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu nabytego biletu.

