
                     REGULAMIN UCZESTNICTWA  

               w WYDARZENIACH KULTURALNYCH  

 w sali widowiskowej Mrągowskiego Centrum Kultury (skrót: MCK) 

              podczas epidemii wirusa SARS-COV-2 

 

 

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego 

zdrowia oraz przekazania swoich danych kontaktowych (adres zamieszkania oraz nr 

telefonu komórkowego) Organizatorowi. Oświadczenie należy wydrukować i podpisane 

przekazać przed wejściem na wydarzenie pracownikowi sprawdzającemu bilety. 

2. Administratorem Państwa danych jest Mrągowskie Centrum Kultury. Dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia 

wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na wydarzenie. Każdy z 

uczestników ma obowiązek posiadania własnych osłon ust i nosa. Preparaty do 

dezynfekcji będą dostępne na miejscu. 

4. Organizator udostępnia jednocześnie ilość miejsc na widowni zgodną z aktualnymi 

wytycznymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Obowiązek zachowania 

odstępu nie dotyczy widza, który: 

- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

- wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje,  

- 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. 

5. Podczas oczekiwania w kolejce na wejście na wydarzenie konieczne jest zachowanie 

dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m. 

6. Podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów. 

7. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia  CKiT 

zastrzega sobie możliwość pomiaru temperatury oraz odizolowania uczestnika do 

wyznaczonego miejsca - izolatorium dla osób oczekujących na przyjazd pogotowia. 

Pomieszczenie jest wyposażone w preparaty dezynfekcyjne i zapewnia min. 1,5 metrowy 

odstęp od osób tam przebywających. 

8. Ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście 

na wydarzenie z czasowym wyprzedzeniem. 

9. Zachęcamy do zakupu biletów drogą elektroniczną. 

 

10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego 

zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 


