Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie
w okresie epidemii COVID-19
W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed
możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami
bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejska Biblioteka Publiczna w
Ciechanowie (Organizator) wprowadza regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich
wydarzeń artystycznych do odwołania.
Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń
i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz
na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie –
www.mbpciech.info. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed
dokonaniem rezerwacji.
2. W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez
adres e-mail: telefonicznie pod nr 23 672 28 88 lub e-mail: sekretariat@mbpciech.info
i otrzymały potwierdzenie rezerwacji.
3. W wydarzeniach artystycznych nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej
wiedzy:
 jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie
 przebywa na kwarantannie
 jest pod nadzorem epidemiologicznym.
4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia
(kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5
metra.
6. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się
w materiały ochrony osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie
wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa (dot. wydarzeń w czytelni). Brak stosowania się do
tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do
powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o
opuszczenie terenu wydarzenia. Akceptowane są jedynie maseczki, nie można stosować
przyłbic, szalików, itp.
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji
dostępny jest na terenie wydarzenia.
8. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie
wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych,
a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

10.
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).
11.
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/wytycznedla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sarscov-2-w-polsce
12.
Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia 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.
13.
Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym mogą być uzupełniane lub
zmieniane w każdym czasie.
14.
Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest
zabroniona.
15.
Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej.
16.
Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie zachowującej się
niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków
odurzających.

