Regulamin uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach artystycznych 
organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w Konstancinie-Jeziornie
uwzględniający Rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  oraz rekomendacje Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Organizator informuje, iż:

	Wszystkie plenerowe wydarzenia artystyczne są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami  prawa oraz stosownymi  wytycznymi w tym zakresie.
	Wydarzenia będą odbywać się będą na wyznaczonym terenie z zastosowanym ograniczeniem liczby              dostępnych miejsc dla publiczności  w zależności od rodzaju wydarzenia ( udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 75% liczby miejsc,   w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób - do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
	Uczestnik wydarzenia może wejść na wyznaczony teren tylko po dezynfekcji rąk oraz w maseczce ochronnej zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
	Organizator wydarzenia zapewnia dostępne dla publiczności środki ochrony osobistej tj. płyn do dezynfekcji rąk. 
	Miejsca siedzące dla publiczności będą ustawione z zachowaniem stosownego dystansu społecznego.
	Obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który:  

	uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, 

 jest 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, 
osoby wspólnie mieszkające, 
osoby które zasłaniają usta i nos. 
	Organizator utrwala przebieg wydarzeń artystycznych dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, reklamowych czy promocyjnych Organizatora.
	Nad porządkiem i przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu czuwać będą stosownie służby porządkowe.
	Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych   powyżej postanowień regulaminu oraz poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
	Regulamin uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury dostępny jest na stronie www.hugonowka.pl


Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo do:  
	Odmowy wstępu na wydarzenie osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie lub w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności odmowy wstępu bądź wezwania do opuszczenia terenu wydarzenia w stosunku do osób, które nie stosują zalecanych środków ochrony osobistej, nie posiadają maseczki ochronnej, nie zachowują odpowiedniego dystansu społecznego, nie stosują się do zaleceń organizatora podyktowanych koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
	Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych lub będącej pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, broni oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia. 
	Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono widoczne objawy choroby, zbliżone do objawów zakażenia wirusem SARS CoV-2, np. kaszel, duszności. 
	Odwołania lub zmiany godziny wydarzenia plenerowego. 


Uczestnik artystycznego wydarzenia plenerowego zobowiązany jest do:
	Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury przed wejściem na teren wydarzenia. 
	Przestrzegania zasad i procedur w nim określonych. 
	Dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki ochronnej przed wejściem na teren wydarzenia. 
	Zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
	Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z tym, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i biorąc udział w wydarzeniu artystycznym w czasie stanu pandemii COVID-19 jest świadomy istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 a Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2 uczestnika wydarzenia.





Konstancin-Jeziorna dn. 07.07.2021 r.                                             Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury
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