
WYTYCZNE I ZASADY 
UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

REALIZOWANYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SUSZCU 
 
 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Wytyczne i zasady dotyczą wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, zwany dalej GOK oraz Organizatorem, 
w budynkach: GOK w Suszcu oraz remizo-świetlic w Mizerowie, Kryrach i Rudziczce. 

2. Poprzez wydarzenia kulturalne rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej organizowane 
przez i/lub dla publiczności, w tym: wystawy koncerty, spektakle itp. 

3. Informacja o zasadach korzystania z obiektów i uczestnictwa w wydarzeniach jest dostępna przy 
drzwiach wejściowych do budynku GOK i remizo-świetlic, na stronie internetowej GOK oraz  
w sekretariacie. 

4. Każda osoba, która chce skorzystać z wydarzenia, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym 
regulaminem. 

5. Każda osoba, chcąca wejść do budynku GOK lub remizo-świetlicach musi być wyposażona  
w maseczkę. Podczas uczestnictwa w wydarzeniach korzystanie z maseczek jest obowiązkowe. 

6. Każda osoba, wchodząca do budynku GOK lub remizo-świetlic, jest zobowiązana do dezynfekcji 
rąk przy pomocy płynów znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach. 

7. Wszystkie osoby, przebywające na terenie budynku GOK lub remizo-świetlic i/lub biorące udział 
w wydarzeniach, są zobowiązane do bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń 
Organizatora. 

8. Osoby, u których w ostatnich 10 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, 
duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie mogą przebywać w budynku GOK 
oraz remizo-świetlic i brać udziału w wydarzeniach. 

9. Osoby, które w ostatnich 10 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na 
kwarantannie nie mogą przebywać w budynku GOK oraz remizo-świetlic i nie mogą brać udziału 
w wydarzeniach. 

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników wydarzenia, 
osoby biorące udział w wydarzeniu, a w przypadku niepełnoletnich również ich 
rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, 
administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom. 

11. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych 
przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji 
rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej) Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego 
odwołania lub przełożenia wydarzenia na inny termin, o czym poinformuje uczestników 
i uczestniczki telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony internetowej 
www.kulturasuszec.pl. 

 
 
 
 
 
 



§2 

WYDARZENIA KULTURALNE 
1. Organizator wydarzenia deleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością  

o zachowanie wszelkich ustalonych procedur. 
2. Osoby pracujące przy realizacji wydarzenia kulturalnego zobowiązane są do zasłania ust i nosa 

maseczką oraz dezynfekcji rąk.  
3. Podczas wydarzeń kulturalnych organizator minimalizuje ilość pracowników obsługujących 

wydarzenie. 
4. Przed wejściem na wydarzenie każda osoba ma obowiązek wypełnić oświadczenie o stanie 

zdrowia (dostępne na www.kulturasuszec.pl oraz na miejscu wydarzenia). 
5. Każda osoba, chcąca wejść do budynku GOK lub remizo-świetlicach musi być wyposażona  

w maseczkę. Podczas uczestnictwa w wydarzeniach korzystanie z maseczek jest obowiązkowe. 
6. Każda osoba, wchodząca do budynku GOK lub remizo-świetlic, jest zobowiązana do dezynfekcji 

rąk przy pomocy płynów znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach. 
7. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami: 

-  obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczkami przez uczestników, 
-  zajmowanie przez widzów i słuchaczy co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej  
    niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy  
    zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. 

8. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:  
-  osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 
- osoby uczestniczącej w wydarzeniu 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, 
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

9. Liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu uzależniona jest od aktualnie obowiązujących 
przepisów, rozporządzeń i obostrzeń 

10. Preferowany jest  bezgotówkowy i wcześniejszy zakup biletów. Bilety na wydarzenia można 
zakupić na portalu biletyna.pl 

11. Procedura wejścia i wyjścia publiczności: 
-  ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5m, 
- obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren  
    wydarzenia, 
-  umożliwienie skorzystania z największej ilość wejść. 

12. Rozejście się publiczności: 
- sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie w pierwszej  
    kolejności osób starszych, 
-  udostępnienie jak największej możliwej liczby wyjść, 
-  kontrolowanie przepływu publiczności przez pracowników obsługujących wydarzenie. 
 
 

§3 
ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE 

 
1. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni/poinformowani o obowiązujących normach 

 i procedurach bezpieczeństwa, a w budynkach GOK i remizo-świetlic zostały wywieszone przy 
drzwiach i przy toaletach obowiązujące instrukcje sanitarne dla osób korzystających z obiektów. 

2. Wszystkie zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy itp.) należy wyrzucać 
do specjalnie oznaczonych, zamykanych pojemników, znajdujących się przy drzwiach 
wejściowych do budynków GOK i remizo-świetlic. 

http://www.kulturasuszec.pl/


3. W dniach, w których z budynku GOK lub remizo-świetlic korzystają uczestnicy i uczestniczki
wydarzeń, powierzchnie dotykowe oraz sanitariaty są odkażane nie rzadziej niż co godzinę.

4. Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji wraz z instrukcją właściwej
dezynfekcji rąk oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek
i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra.

5. Toalety dla osób biorących udział w wydarzeniach:
a) w budynku GOK znajdują się na parterze budynku.
b) w remizo-świetlicy w Rudziczce znajdują się przy sali.
c) w remizo-świetlicy w Mizerowie znajdują się na parterze budynku.
d) w remizo-świetlicy w Kryrach znajduje się na parterze budynku.

W każdym pomieszczeniu została określona ilość dostępnych toalet. 
6. Przed, w trakcie i po zakończonym wydarzeniu sala, w której odbywa się wydarzenie, jest

wietrzona, przed i po zakończonym wydarzeniu powierzchnie dotykowe, podłogi są myte
i  odkażane.

7. Pomiędzy każdymi wydarzeniami obowiązuje co najmniej półgodzinna przerwa na przewietrzenie
sali.

8. W przypadku stwierdzenia oznak chorobowych u któregokolwiek z uczestników/uczestniczek
zajęć Organizator bezzwłocznie prowadzi taką osobę do pomieszczenia izolacyjnego, informuje
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w przypadku izolacji osób niepełnoletnich
– również rodziców/opiekunów.

9. Funkcję pomieszczeń izolacyjnych, zaopatrzonych w środki do dezynfekcji, rękawiczki oraz maski
jednorazowe, przeznaczonych dla osób mających objawy chorobowe, są przypisane:

a) w budynku GOK do sali nr 45;
b) w remizo-świetlicy w Mizerowie do salki zajęciowej na parterze;
c) w remizo-świetlicy w Rudziczce do szatni.

10. Osoba, u której podejrzewa się chorobę, jest zobowiązana do udania się do wyznaczonego na
izolatorium pomieszczenia i oczekiwania tam do czasu przyjazdu transportu, a w przypadku osób
niepełnoletnich rodzica/opiekuna.

11. W przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19 pomimo
wszelkich wdrożonych środków ostrożności ze strony Organizatora, osoby korzystające z oferty
GOK nie będą rościły żadnych praw z tego tytułu wobec organizatora.


