
 

REGULAMIN   

WYDARZEŃ KULTURALNYCH  

ORGANIZOWANYCH W SIEDZIBIE INSTYTUTU MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA 

KORFANTEGO  

 W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE  

§ 1  

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, 40 – 

003, ulica Teatralna 4, tel: /32/ 251-75-63; www: www.instytutkorfantego.pl  

www.facebook.com/instytutkorfantego (zwanym dalej IMP) w trakcie pandemii SARS-

COV-2 w Katowicach.  

2. Organizacja imprez odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 

Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl 

oraz www.gis.gov.pl 

3. Osoby przebywające na terenie siedziby IMP podlegają przepisom porządkowym 

dotyczącym tego miejsca. 

4. Wejście i przebywanie osób na terenie siedziby IMP podczas 

wydarzenia/imprezy/szkolenia oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.  

 

§ 2 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

1. Udział  w wydarzeniu/imprezie/szkoleniu jest dopuszczalny pod warunkiem: 

a) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej: maseczki, przyłbice lub inne środki 

zakrywające usta i nos. 

b) zachowania dystansu min. 1,5 - 2 metrów 

c) braku objawów choroby: podwyższonej temperatury powyżej 37,5˚C, kaszel, katar, 

duszności itp.  

2. Udostępnia się nie więcej niż 1/3 dopuszczalną liczbę miejsc w pomieszczeniach 

zamkniętych, pod warunkiem zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy 

uczestnikami. 

3. Uczestnik wydarzenia kulturalnego organizowanego w zamkniętym pomieszczeniu, 

zobowiązany jest do złożenia  pisemnego oświadczenia przy wejściu do siedziby IMP 

(załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika 

(imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia 

służbom sanitarnym. Podane dane będą przechowywane przez organizatora przez 

okres dwóch tygodni od daty zakończenia wydarzenia. 

5. Oczekiwanie na wejście do siedziby IMP powinno odbywać się z zachowaniem 

dystansu 1,5 - 2 metra.  

http://www.gis.gov.pl/


6. Dezynfekcja dłoni przez uczestników wydarzenia przy wejściu do obiektu jest 

obowiązkowa.  

7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.  

8. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych 

miejsc oraz niezastosowania się do wytycznych wymienionych w pkt. 1,3,4,5,6,7. 

9.  Zaleca się zapoznanie z wytycznymi 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 

10. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie siedziby IMP są 

systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z 

wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 

Higieny pomieszczenia są wietrzone oraz w systemach wentylacji nie jest 

wykorzystywane powietrze pochodzące z recyrkulacji. 

11. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego 

się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur 

sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: Bożena Kocielska, e-mail: b.kocielska@instytutkorfantego.pl 

 

§ 3  

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SIEDZIBIE 

IMP 

1. Na Sali szkoleniowej IMP może przebywać maksymalnie wraz z obsługą 25 osób. 

2. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej. 

3. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować  dystans 

min. 2 m od innych, niespokrewnionych uczestników.  

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania przez cały czas podczas przebywania na   

terenie siedziby IMP środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki 

ochraniające usta i nos). 

5. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych 

pojemników. 

6. W trakcie przerw sanitarnych i po każdym przedsięwzięciu sprzęty w Sali szkoleniowej, 

które w niej się znajdują będą poddane  dezynfekcji. 

7. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce 

imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce 

do wejścia (1,5 – 2 m). 

8. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu                        

z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp 

do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu). 

9. Toalety poddawane są sprzątaniu i dezynfekcji ze zwiększoną częstotliwością (raz na 

godzinę).  

10. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi                               

z uczuleniem np. na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach. 


