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ZASADY UCZESTNICTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS IMPREZ 

PLENEROWYCH NIEPODLEGAJĄCYCH USTAWIE O BEZPIECZEŃSTWIE 

IMPREZ MASOWYCH  

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie                  

ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów tel. 22 789 71 02. 

2. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność 

rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Ilość osób na terenie imprezy będzie rejestrowana w celu zachowania reżimu 

sanitarnego.  

5. Każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania 

bezpiecznej odległości między odbiorcami. 

6. W przypadku braku możliwości utrzymania dystansu społecznego obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa (nie dotyczy członków rodzin /osób wspólnie zamieszkujących/ 

osób zwolnionych z obowiązku zakrywania ust i nosa). 

7. Organizator nie zapewnia wyposażenia uczestników w środki ochrony osobistej.  

8. Na terenie imprezy dostępne są toalety dla uczestników, które są regularnie 

dezynfekowane. 

9. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby: 

- nie przejawiające żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, 

alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy 

węchu i inne nietypowe objawy.  

 - nie mające kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 lub przebywającą na 

kwarantannie/izolacji. 

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: niebezpiecznych przedmiotów, 

wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych. 

11. Na terenie imprezy zabrania się palenia papierosów (w tym elektronicznych).  

12. Ukształtowanie terenu, na którym odbędzie się wydarzenie dopuszcza możliwość 

udziału osobom ze szczególnymi potrzebami. 

13. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

14. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji 

imprezy i Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może 

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

15. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych zasad. 

16. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie jeżeli uzna,                

że ich wprowadzenie podniesie poziom bezpieczeństwa osób uczestniczących                           

w wydarzeniu.  

 


