
REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH ORGANIZOWANYCH                             

W TRAKCIE PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W  POLSCE  

PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTKĘ PUBLICZNĄ  IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 07.10.2020r. 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez  
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej w trakcie pandemii 
SARS-COV-2. 

2. Wejście  i  przebywanie  osób  na  terenie wydarzenia/przedsięwzięcia  oznacza  
bezwzględną  akceptację Regulaminu. 

3. Osoby przebywające  na  terenie wydarzenia/przedsięwzięcia  podlegają  przepisom  
porządkowym, dotyczącym tego terenu (szczególnie w zakresie możliwości korzystania                           
z infrastruktury na obiekcie). 

4. W wydarzeniach/przedsięwzięciach kulturalnych mogą brać udział tylko osoby posiadające 
imienne zaproszenia lub wejściówki pobierane w punkcie ksero Biblioteki Głównej. Jeśli wstęp 
na dane wydarzenie jest wolny, musi to wynikać bezpośrednio z informacji o wydarzeniu, 
zamieszczonej na stronie www.biblioteka-dg.pl.  
 
5. Uczestnikom wydarzeń/przedsięwzięć kulturalnych udostępniona zostanie nie więcej niż 
połowa miejsc na widowni. Organizator wyznacza miejsca na widowni zgodnie                                                
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi sanitarnymi. 
 
6. W wydarzeniach/przedsięwzięciach nie może uczestniczyć osoba, która wg swojej wiedzy: 

a) jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie, 

b) przebywa na kwarantannie, 

c) jest pod nadzorem epidemiologicznym, 

d) przebywa w gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym. 

7. Udział widzów w wydarzeniu/przedsięwzięciu jest dopuszczalny pod warunkiem:  

a) zakrywania ust i nosa, dotyczy również osób z lekarskim orzeczeniem zwalniającym                                 
z obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, 

b) zachowania dystansu (zaleca się min. 1,5 metra), nie gromadzenia się w przestrzeni 
instytucji, 

c)  braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.  

8. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren 
wydarzenia/przedsięwzięcia. 

9. Uczestnik  zobowiązany jest do  podania  danych  kontaktowych (preferowany nr telefonu), 
umożliwiających kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby  

http://www.biblioteka-dg.pl/


sanitarne  ustalą,  że  osoba  zakażona  brała  udział  w  danym  wydarzeniu  i  będą prowadziły 
dochodzenie epidemiologiczne. Podane dane osobowe chronione będą zgodnie z przepisami 
wynikającymi z RODO i po ustaniu zasadności ich gromadzenia niezwłocznie usuwane.  

10. Z uwagi na brak możliwości skorzystania z szatni, uczestnicy wydarzenia/przedsięwzięcia  
zobowiązani są do zabrania odzieży i rzeczy osobistych ze sobą na miejsce wydarzenia. 

11. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.  
 
12. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu zostaną zobligowane do opuszczenia 
obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. 
 


