
Zasady organizacji i uczestnictwa w trakcie imprez plenerowych Kornickiego Osrodka
Kultury w roku 2021 w trakcie epidemii COVID-19. 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Kornicki Osrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kornik 

2. Zasady opracowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi dla 
organizatorow imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 
Polsce. 

3. Dyrektor na czas imprezy wyznacza koordynatora do spraw sanitarnych. 

4. Informuje sie uczestnikow imprezy (strony internetowe, plakaty, komunikaty) o tym, ze 
uczestnictwo w wydarzeniu jest rownoznaczne z akceptacja regulaminu, ktorego zapisow 
uczestnik jest zobowiazany przestrzegac. 

Podczas wydarzenia obowiazuje klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych o stanie 
zdrowia pozyskanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusowi SARS-Cov-19 
dostepna w siedzibie KOK i na stronie internetowej www.kornickiosrodekkultury.pl. 

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej: 

- Artysci/wykonawcy zobowiazani sa do wypełnienia oswiadczenia na temat stanu zdrowia przed 
przystapieniem do pracy. 

- Artysci/wykonawcy zobowiazani sa do zachowania 1,5-metrowej odległosci o ile to mozliwe ( w 
przypadku mniejszej odległosci koniecznosc zakrywania ust i nosa) 

- Zapewnienie srodkow dezynfekujacych na zapleczu i na scenie dla artystow/wykonawcow 

Zasady organizacji widowni: 

- Zapewnienie co najmniej 5 m2 na osobe; - Obowiazek zachowania 1,5-metrowej odległosci 
pomiedzy uczestnikami; - Wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publicznosci 
uwzgledniajacych zachowanie dystansu; - Koniecznosc zakrywania ust i nosa przez uczestnikow 
wydarzenia, chyba ze zostanie zachowana odległosc nie mniej niz 1,5 m od innych osob; - 
Wyrazne oddzielenie i oznaczenie terenu miedzy scena a widownia (w odległosci 2 metrow od 
sceny/artystow, w przypadku wystepow wokalnych – min. 6 metrow) 

- Na terenie wydarzenia rozmieszcza sie tablice informacyjne przypominajace o obowiazku 
noszenia maseczek i zachowania dystansu. 

- Podczas wydarzenia konferansjer przypomina o zasadach bezpieczenstwa sanitarnego 

- W przypadku widowni z miejscami siedzacymi wygradza sie teren z zachowaniem 1,5 metrowej 
odległosci miedzy krzesłami. 

Uwaga! Obowiazek zachowania dystansu miedzy uczestnikami nie dotyczy: 

• osoby, ktora przyszła z dzieckiem ponizej 13. roku zycia; 

• osoby, ktora towarzyszy osobie z niepełnosprawnoscia lub osobie, ktora ze wzgledu na 
stan zdrowia nie moze poruszac sie samodzielnie; 

• osob wspolnie zamieszkujacych lub gospodarujacych Zrodło: Rozporzadzenie Rady Ministrow z 
19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z 
wystapieniem stanu epidemii: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf. 


