
Regulamin określający szczególne zasady bezpieczeństwa  

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem 

SARS-CoV-2 

 

Niniejszy Regulamin wprowadza się w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, określonymi 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego, zwanymi dalej Wytycznymi. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu wirusa SARS-CoV-2 i obowiązywania Wytycznych, Wydarzenia artystyczne 

organizowane przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbywają się na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem. 

2. Wejście  równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa  

w Wydarzeniu i stanowi zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych tym 

Regulaminem. 

3. Przy wejściu do budynku CDT w Lubinie  obowiązuje dezynfekcja dłoni. 

4. W budynku CDT w Lubinie  trzeba zachować dystans społeczny. Obowiązkowe jest 

zakrywanie maseczką ust i nosa. Osoby naruszające powyższe zakazy nie zostaną 

wpuszczone na wydarzenie lub zostaną usunięte z budynku CDT w Lubinie. 

5. CDT w Lubinie może zażądać złożenia oświadczenia o stanie zdrowia. Osoby, które nie złożą 

oświadczenia, nie będą wpuszczone na wydarzenie. 

6. Liczba udostępnionych miejsc na wydarzenie zależy od aktualnych Wytycznych. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. 

8. Osoba korzystająca z oferty CDT w Lubinie oświadcza, że jeśli wystąpią u niej objawy 

zakażenia COVID-19 powstrzyma się od wzięcia udziału w wydarzeniu.  

9. Osoba korzystająca z oferty CDT w Lubinie  oświadcza, że w ciągu 2 tygodni  przed datą 

Wydarzenia nie przebywała za granicą w krajach, w których wystąpiły przypadki zakażenia 

COVID-19.  

10. Osoba korzystająca z oferty CDT w Lubinie  oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy ani 

ona, ani nikt z osób stale z nią przebywających w ciągu 2 tygodni przed datą Wydarzenia nie 

jest i nie był zakażony COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym w związku z chorobą COVID-19. 

11. Osoba korzystająca z oferty CDT w Lubinie oświadcza, że, według jej najlepszej wiedzy, w 

trakcie jej udziału w wydarzeniu nie występują u niej objawy infekcji, takie jak: kaszel, 

gorączka, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy. 

12. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez CDT w Lubinie   jest równoznaczne z 

udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku jego osoby (w 

szczególności fotografowanie, filmowanie) podczas jego pobytu w miejscu i czasie 

wydarzenia oraz podczas samego wydarzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w 

materiałach CDT w Lubinie dla celów promocyjnych, archiwalnych i informacyjnych. 


