
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH  

organizowanych w pomieszczeniach 

Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

 

Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia                               

w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Miejski Dom Kultury  

w Mińsku Mazowieckim (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia 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, dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-

trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce. 

3. Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim działa w okresie epidemii SARS – CoV2 w Polsce zgodnie 

z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi na terenie kraju. Obowiązujące 

zasady, mają charakter rozstrzygający i nadrzędny w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu, zaś 

w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulamin mają bezpośrednie zastosowanie. 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o imprezie lub wydarzeniu kulturalnym rozumie się przez to 

każdą formę aktywności artystycznej podlegającej ograniczeniom organizacyjnym w związku z epidemią 

COVID 19. 

5. Wszystkie zalecenia, o których mowa w Regulaminie stanowią obowiązek, jaki powinni zachowywać 

uczestnicy wydarzeń i inne osoby biorące w nich udział. Dla każdej imprezy i na każdym jej etapie 

Organizator ma prawo, w stosunku do wszystkich uczestników imprezy, wymagać zastosowania się do jego 

wytycznych podyktowanych względami sanitarnymi. 

6. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą 

zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

7. Przed wejściem do budynku MDK każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

Organizator udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej.  

 

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń. 

1.W trakcie trwania epidemii w Polsce Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim wprowadza szczególne 

zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


a) uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych (imienia, nazwiska, nr 

telefonu lub e-mail) oraz złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu, że według jego najlepszej wiedzy, 

nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

b) wzór oświadczenia można pobrać wcześniej ze strony Organizatora lub wypełnić na miejscu przed 

wejściem na wydarzenie, 

c) dane osobowe uczestników wydarzenia mogą być udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

d) oświadczenia będą przechowywane przez okres 14 dni (licząc od dnia wydarzenia) i mogą być przekazane 

właściwym służbom sanitarnym w przypadku ujawnienia zarażenia COVID-19, 

e) szczególne zasady przetwarzania wprowadza się na czas określony tj. czas trwania epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce, 

f) odmowa złożenia oświadczenia jest jednoznaczna z brakiem możliwości wstępu na wydarzenie. 

Jednocześnie zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez widza na przetwarzanie jego danych 

kontaktowych oraz oświadczenia w celu i czasie określonym w klauzuli informacyjnej dołączonej do 

oświadczenia. 

 

Sprzedaż biletów. 

1.Bilety na wydarzenia dostępne są na stronie www.ekobilet.pl/mdkminsk oraz w biurze MDK przed 

wydarzeniem.  

2.Zakup biletu jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.  

4. Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.  

 

Zasady organizacji widowni. 

1. Udział widowni w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem: 

a) zakrywania ust i nosa przez widzów; 

b) udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, 

z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami; 

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 

 uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

 jest osobą niepełnosprawną lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie; 

2. Widzowie są zobowiązani do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej. 

3. Organizator nie zapewnia bezpłatnych maseczek widzom. 

4. Widzowie uchylający się od obowiązku zakrywania nosa i ust mogą zostać wyproszeni z sali bez prawa 

żądania zwrotu pieniędzy za bilet. 

5. Organizator wprowadza procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do budynku 

MDK. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała 

http://www.ekobilet.pl/mdkminsk


spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w wydarzeniu, a w takim przypadku cena za bilet 

takiej osoby nie podlega zwrotowi.  

6. Wejście do sali, w której odbywa się wydarzenie rozpoczyna się nie wcześniej niż pół godziny przed 

rozpoczęciem wydarzenia. 

7. Przed wejściem do sali każdy z widzów obowiązkowo powinien zdezynfekować ręce (dozowniki z płynem 

dezynfekującym znajdują się przy wejściu na salę). 

8. Weryfikacja biletów przed wejściem na salę odbywa się przez okazanie biletu Organizatorowi. 

9. Widzowie wchodzą na widownię wyłącznie wejściami wskazanymi przez Organizatora. 

10. Po wejściu na widownię należy bezzwłocznie zająć miejsce, tak by nie powodować zbiorowisk                         

i gromadzenia się. 

11. Widzowie zajmują wyłącznie miejsca wyznaczone przez Organizatora z zachowaniem co najmniej 

jednego pustego miejsca między osobami (nie dotyczy to rodzica z dzieckiem do 13. roku życia oraz osoby 

niepełnosprawnej wraz z jej opiekunem). 

12. Nie wolno zajmować miejsc wyłączonych z widowni. 

13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali widzowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 

od innych osób. (min.1,5 m). 

14.W trakcie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 

15. Po zakończeniu wydarzenia zabrania się widzom kontaktu z artystami oraz przebywania w miejscach 

wyłączonych dla widowni. 

16. Szatnia dla widzów jest nieczynna. 

 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

uczestnika lub obsługi wydarzenia. 

1. Organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

2. W każdym przypadku ujawnienia zagrożenia, podejrzenia jego wystąpienia lub ujawnienia przypadku 

zakażenia Organizator może przerwać imprezę i poinformować o stwierdzonym przypadku Sanepid. 


