
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI IMPREZY 

KULTURALNEJ I ROZRYWKOWEJ 

 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Procedura bezpieczeństwa określa zasady postępowania podczas organizacji imprez 

kulturalnych i rozrywkowych przez Miasto Zamość i Zamojski Dom Kultury w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

2. Przedmiotem Procedury bezpieczeństwa jest określenie zasad bezpieczeństwa na terenie 

wydarzenia – imprezy plenerowej, zasad organizacji widowni, procedur postępowania w 

przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 

3. Procedura bezpieczeństwa dotyczy: uczestników wydarzeń, pracowników, artystów oraz 

organizatorów, którzy zapoznanie i zaakceptowanie procedury bezpieczeństwa podpisują wraz 

z oświadczeniem o stanie zdrowia. 

 

 

DEFINICJE UŻYWANYCH POJĘĆ: 

Użyte w Procedurze bezpieczeństwa określenia oznaczają: 

1. Organizatorzy – Miasto Zamość i Zamojski Dom Kultury 

2. Wydarzenie – impreza kulturalna lub/i rozrywkowa 

3. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która wypełniła stosowne 

oświadczenia. 

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE WYDARZENIA - IMPREZA 

PLENEROWA 

1. Organizatorzy wyposażają pracowników w środki ochrony osobistej oraz środki do 

dezynfekcji. 

2. Zapewnione zostaną środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie wydarzenia, m.in. 

przy wejściach na teren wydarzenia i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z 

niepełnosprawnością. 

3. W widocznych miejscach zostaną umieszczone instrukcje informacyjne z uwzględnieniem 

potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość). 

4. Na terenie wydarzenia zostaną umieszczone i oznaczane dedykowane pojemniki na zużyte 

środki ochrony osobistej. 

5. Nastąpi wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie 

się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami). 

 

 

 

 

 



ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI 

1. Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się z procedurą oraz wypełnienia 

oświadczeń, które będą zbierane w dniu koncertu w Biurze Organizatora (Informacja 

Turystyczna, Rynek Wielki 13 – parter ratusza), od godz. 20:00. Oświadczenia dostępne 

będą do pobrania na stronach www.zamosc.pl, www.zdk.zamosc.pl – Załącznik nr 1.  

Osoby bez wypełnionego oświadczenia nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia.  

2. Obwiązywać będzie pomiar temperatury uczestników. Osoby, które odmówią badania 

oraz z temperaturą powyżej 37°C nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia. 

3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren wydarzenia. 

4. Zalecane jest zakrywanie ust i nosa (wyposażenie prywatne). 

5. Obowiązuje zasada zachowania min. 2 metrów odległości pomiędzy uczestnikami. 

6. Uczestnicy wydarzenia będą zobowiązani do przychodzenia godzinę wcześniej przed 

rozpoczęciem danego wydarzenia tak, aby nie tworzyły się kolejki i można było 

sprawnie zastosować wszystkie procedury bezpieczeństwa. 

7. Na terenie imprezy Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do 

wyznaczonych znaków poziomych. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.  

8. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych. 

9. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji. 

 

 

PROCEDRY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA 

WIRUSEM SARS-COV-2 UCZESTNIKA LUB OBSŁUGI WYDARZENIA  

1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu, 

którego zapisów Uczestnik jest obowiązany przestrzegać. 

2. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

  

http://www.zamosc.pl/
http://www.zdk.zamosc.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gis.gov.pl/


Załącznik nr 1. 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 oraz polityka informacyjna 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie występowały 

w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła). Oświadczam również, że nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną 

wirusem COVID - 19. 

 

Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez Miasto Zamość i 

Zamojski Dom Kultury wydarzeniu – koncert Zespołu Łąki Łan. 

 

Zobowiązuję się również do przekazania informacji Organizatorom, gdyby w trakcie występu 

nastąpiły zmiany w stanie mojego zdrowia. 

 

1. Informuję, iż administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: 

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do 

przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 

 

……………………………..        ……………………………… 

              data             podpis czytelny 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą bezpieczeństwa oraz zasadami panującymi 

podczas imprezy kulturalno - rozrywkowej organizowanej przez Miasto Zamość i Zamojski 

Dom Kultury. 

 

 

………………………………          ………………………… 

                 data                      podpis czytelny 

mailto:iod@zamosc.pl

