REGULAMIN
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury w Głogowie w sali koncertowej Klubu
MAYDAY, Głogów ul. Perseusza 11, w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; nieprzestrzeganie
regulaminu i nie stosowanie się do poleceń pracowników obsługi skutkuje
wydaleniem uczestnika imprezy z obiektu, bez możliwości zwrotu kosztu
zakupu biletu.
I. Obowiązki uczestnika wydarzenia artystycznego:
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1.1 samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej – maska
zakrywająca usta i nos lub przyłbica;
1.2 złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że
uczestnik, według swojej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
1.3 stawienia się z odpowiednim wyprzedzeniem oraz udzielenia informacji o danych
osobowych (rozdz.IV);
1.4 słuchania i stosowania się do zaleceń obsługi;
1.5 w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia podczas trwania wydarzenia zgłoszenia tego faktu jak najszybciej pracownikowi obsługi z zachowaniem możliwych
środków bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń;
1.6 stosowania się do procedur wejścia, uczestnictwa w imprezie i wyjścia.

II Zasady organizacji widowni:
1. Uczestnik stosuje się do zasad organizacji widowni i zajmuje przynależne mu miejsce
stojące na czas trwania wydarzenia.
2. Udział widzów w wydarzeniu w sali koncertowej Klubu MAYDAY jest dopuszczalny pod
warunkiem:
2.1 temperatury ciała nieprzekraczającej 38 stopni Celsjusza w chwili kontroli biletów
(Organizator będzie mierzył temperaturę uczestnikom imprezy wykorzystując termometr
bezdotykowy w chwili kontroli biletów);
2.2 zakrywania ust i nosa przez widzów (maseczka lub przyłbica);
2.3 utrzymywania dystansu 1,5 metra między widzami;

2.4 zajmowania wskazanych miejsc na widowni. Udostępniona zostanie nie więcej niż
połowa liczby miejsc, z zachowaniem odległości między widzami. Obowiązek zachowania
odległości między widzami nie dotyczy widza, który:
2.3.1 uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
2.3.2 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.

III Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
1. Widownia Sali koncertowej Klubu MAYDAY podzielona będzie na strefy:
1.1 strefa A – pierwszy poziom przed sceną,
1.2 strefa B – drugi poziom,
1.3 strefa C – trzeci poziom,
2. Wejście:
2.1 zachowanie dystansu 2 metrów między uczestnikami wydarzenia;
2.2 obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu;
2.3 wstęp na imprezę będzie możliwy na pół godziny przed planowanym
wydarzeniem i będzie regulowany przez pracowników MOK i ochrony, celem uniknięcia
ekspozycji uczestników na przebywanie w tłumie. Zaleca się, aby unikać grupowania się
przed budynkiem Klubu MAYDAY w oczekiwaniu na wejście i zachować 2m odstępu od
pozostałych uczestników imprezy;
2.4 zaleca się nie opuszczanie miejsca wydarzenia (budynku Klubu MAYDAY) w trakcie
trwania imprezy. Jeśli już to następuje należy unikać grupowania się przed wejściem do
Klubu.
2.5 szatnia pozostaje nieczynna.
3. Rozejście się publiczności:
3.1 publiczność opuszcza salę strefami, osobnymi wyjściami - zgodnie z poleceniami
pracowników obsługi, naprzemiennie:
- Strefa A – wyjście główne po prawej stronie, patrząc na scenę,
- Strefa B – wyjście ewakuacyjne po lewej stronie, patrząc na scenę,
- Strefa C - wyjście główne po prawej stronie, patrząc na scenę.

IV Organizator:
1. Zapewnia i udostępnia środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w
toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z
niepełnosprawnością.
2. Udostępnia toaletę na parterze.
3. Zapewnia oznaczone, dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej,
postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.
4. Udostępnia bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe.
5. Umieści w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS z
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci.
6. Umożliwi zakup maseczek ochronnych przy wejściach na imprezę.

7. Przypomina i podtrzymuje zakaz zawarty w „Regulaminie uczestnictwa w sekcjach i
imprezach Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie” rozdz. III art. II pkt. 3: [Osobom
obecnym podczas wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie jego trwania
broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, transparentów ograniczających
widoczność, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych
oraz innych napojów własnych].
8. Zastrzega sobie prawo do rejestracji video wydarzenia, włącznie z kadrami publiczności
oraz publikację (w tym transmisję live) w mediach zgodnie z przepisami RODO - uczestnictwo
w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Regulamin sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Głogowie oraz IODO.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2020r. i obowiązuje równolegle z
„Regulaminem uczestnictwa z sekcjach i imprezach Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie”.

