
Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 2/DK/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 

z dnia 10 sierpnia 2020 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W DOMU KULTURY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W CZASIE TRWANIA PANDEMII SARS-COV-2 

 

 

WEWNĘTRZNE ZASADY ORGANIZATORA WYDARZENIA 

1. Dyrektor Domu Kultury wyznacza do każdej organizowanej imprezy pracownika merytorycznego, 

który będzie pełnić obowiązki koordynatora ds. zdrowotnych (dbałość o przestrzeganie 

ustalonych procedur obowiązujących w Domu Kultury w związku z SARS-COV-2 oraz kontakt  

z wyznaczoną osobą z właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej). 

2. Osoby pracujące przy realizacji imprez zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu 

organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w budynku Domu 

Kultury w Rudzie Śląskiej na czas trwania pandemii SARS-COV-2 (Załącznik nr 1 do 

Zarządzenie nr 2/DK/2020  Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej z dnia 3 sierpnia 2020) 

3. Imprezy organizowane w Domu Kultury planowane są w taki sposób, aby jak najmniejsza liczba 

osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu. 

 

ZASADY PRACY ARTYSTYCZNEJ I WYKONAWCZEJ     

1. W miarę możliwości Dyrektor Domu Kultury organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu 

zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej. 

2. Artyści, obsługa techniczna imprez i pozostałe osoby przygotowujące imprezę, a nie będące 

pracownikami czy współpracownikami Domu Kultury, zobowiązane są do przekazywania 

koordynatorowi ds. zdrowotnych informacji/oświadczenia o stanie zdrowia w momencie 

przystąpienia do pracy oraz pozostawienia danych kontaktowych. 

3. Poszczególne działania artystyczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości,  

z dostosowaniem odległości 1,5 m pomiędzy występującymi. 

4. Pracownicy obsługi Domu Kultury przeprowadzają dezynfekcję powierzchni używanych przez 

artystów i obsługę techniczną imprezy, w tym również sprzętu, garderób i toalet. 

 

POLITYKA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ 

1. Dyrektor Domu Kultury podaje do ogólnej wiadomości regulaminy dotyczące pracy instytucji w 

warunkach reżimu sanitarnego (gabloty usytuowane w budynku, strona internetowa 

www.dkrsl.pl oraz media społecznościowe), a także aktualizuje  je w zależności od panującej 

sytuacji epidemiologicznej. 

2. Wszystkie dokumenty przedkładane uczestnikom imprez (oświadczenie o stanie zdrowia, 

oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w DK – dotyczy uczestnictwa  

w sekcjach itp.), a umożliwiające Dyrektorowi DK udostępnienie służbom sanitarno-

epidemiologicznym danych osobowych uczestników imprezy opatrzone są klauzulami dot. 

ochrony danych osobowych. 

3. Pracownicy Domu Kultury za pośrednictwem dostępnych narzędzi i kanałów informacyjnych 

informują z wyprzedzeniem uczestników imprez, iż uczestnictwo w wydarzeniach 

http://www.dkrsl.pl/


organizowanych w Domu Kultury jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

którego przestrzeganie jest obowiązkowe. 

4. Dyrektor Domu Kultury bądź wyznaczony przez niego pracownik zbiera oświadczenia o stanie 

zdrowia osoby biorącej udział w imprezie (łącznie z danymi kontaktowymi), umożliwiające łatwy 

kontakt z uczestnikami imprezy po jej zakończeniu. Wypełnianie ww. oświadczeń jest 

obowiązkowe ze względu na ułatwienie przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego 

służbom sanitarnym w przypadku wykrycia, że osoba zakażona brała udział w konkretnej 

imprezie. Formularz takiego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Domu Kultury 

oraz w holu budynku DK przed każdą z imprez. Oświadczenia będą przechowywane przez  

2 tygodnie od odbycia się imprezy.  

 

ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI 

1. Na imprezę odbywającą się na sali widowiskowej można wejść jedynie w środkach ochrony 

osobistej (maseczki, przyłbice zasłaniające usta i nos), które muszą być założone przez cały 

czas pobytu w budynku Domu Kultury.   

2. Na sali widowiskowej udostępnionych zostaje nie więcej niż 50% miejsc, jednakże liczba osób 

uczestniczących w imprezach będzie zależna od obowiązujących w konkretnym momencie 

przepisów związanych w rozwojem sytuacji epidemiologicznej. 

3. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między 

widzami. Wyjątek stanowią widzowie, którzy uczestniczą w imprezie  z dzieckiem do 13 roku 

życia lub są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobami, 

które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.  

4. Przy wejściu do budynku Domu Kultury oraz na salę widowiskową umieszczone są środki do 

dezynfekcji rąk, która jest obowiązkowa. 

5. W obiekcie Domu Kultury umieszczone są informacje o obowiązku noszenia maseczek lub 

przyłbic oraz  konieczności zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.  

6. Wpuszczanie na salę widowiskową będzie się odbywać min. 20 minut przed rozpoczęciem 

imprezy, uczestnicy powinni zachowywać min. 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście na salę. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE IMPREZY 

1. Sala widowiskowa będzie wietrzona przed imprezą i po jej zakończeniu, w przypadku wydarzeń 

z przerwą pomiędzy częściami, także w jej trakcie. 

2. Dla publiczności udostępnia się środki do dezynfekcji rąk (również w toaletach), pojemniki na 

zużyte środki ochrony osobistej oraz instrukcje mycia i dezynfekcji, zakładania i zdejmowania 

maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

3. Toalety oraz powierzchnie dotykowe w trakcie trwania imprez będą dezynfekowane co godzinę. 

4. Osoby, u których zostaną zaobserwowane objawy wskazujące na prawdopodobieństwo 

zakażenia SARS-COV-2 będą natychmiast kierowane do wyznaczonego izolatorium  

(w przypadku osób niepełnoletnich wraz z opiekunem), po czym powiadomione zostaną 

odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA SARS-COV-2 

UCZESTNIKA LUB OBSŁUGI WYDARZENIA 

1. Dyrektor Domu Kultury ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

służbom sanitarno-epidemiologicznym. 



2. Rekomendowane jest stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

 

 

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia  

i rozprzestrzeniania się SARS-COV-2, jednakże mimo wszystkich podjętych w Domu Kultury środków 

bezpieczeństwa, nie ma możliwości, by w 100% wyeliminować ryzyko związane z zakażeniem, dlatego 

też decydując się na udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych w Domu Kultury, 

ich uczestnicy są świadomi ewentualnego zagrożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu  

organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  

w czasie trwania pandemii SARS-COV-2 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH  

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII SARS-COV-2 

 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-COV-2, na podstawie 

Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

COV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających 

udział w imprezie odbywającej się w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej: 

a.) nie jestem zakażona/y wirusem SARS-COV-2, 

b.) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w imprezie odbywającej się w Domu 

Kultury w Rudzie Śląskiej wystąpią u mnie objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwe służby sanitarno-

epidemiologiczne oraz Dom Kultury w Rudzie Śląskiej na adres mailowy: sekretariat@dkrsl.pl, 

jak również dostosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus 

oraz gis.gov.pl. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w czasie trwania pandemii SARS-COV-2. 

 

 

 

 

 

 

           …………………… 

                data i podpis  

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@dkrsl.pl

