
Regulamin warsztatów plenerowych 

na terenie i wokół Amfiteatru Parkowego w Ornontowicach w reżimie sanitarnym 

spowodowanym COVID-19 (obowiązuje: od 30 czerwca 2020)

Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu korzystania z usług ARTerii 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Prosimy o zapoznanie się z 
regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:

1. Wstęp  na  warsztaty  plenerowe  jest bezpłatny,  po  wcześniejszym zapisaniu  i  wypełnieniu  oświadczenia  
o stanie zdrowia. 

2. Zapisów można dokonać w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach po uprzednim zgłoszeniu 
pod tel. (32) 23 54 698

3. Jeżeli  w  domu  osoby  uczestniczącej  w  warsztatach   organizowanych  przez  ARTerię  przebywa  osoba
pozostająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, osoba taka ma zakaz wstępu na warsztaty
organizowane przez  ARTerię,  ewentualnie  należy  uprzednio  o takiej  sytuacji  poinformować telefonicznie
pracownika ARTerii.

4. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez dorosłe osoby zdrowe.
5. Przed wejściem na warsztaty plenerowe uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia się u organizatora w celu

sprawdzenia czy znajduje się na liście zapisanych osób, oraz czy uczestnik  wypełnił  i  podpisał oświadczenie
stanowiące  załącznik  do niniejszego regulaminu. Odmowa oznacza rezygnację z udziału w warsztatach.

6. Przy wejściu na teren, gdzie odbywają się warsztaty każda osoba bezwzględnie ma obowiązek dezynfekcji rąk
(środki do dezynfekcji udostępnione są przy wejściu w widocznym miejscu). W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych znajdują się mydła antybakteryjne.

7. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania wymaganego dystansu    społecznego.
8. Warsztaty plenerowe odbywają w strefie wydzielonej. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie przed

planowanymi  warsztatami.
9. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
10. Dla uczestników udostępniona jest toaleta w budynku Amfiteatru Parkowego. 
11. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety są dozorowane

przez pracowników ARTerii Centrum Kultury i Promocji i systematycznie dezynfekowane.
12. Maksymalna  liczba  osób  przebywających  jednocześnie  na  terenie  Amfiteatru  Parkowego,  podczas

warsztatów  jest  ograniczona.  ARTeria  CKiP  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  maksymalnej  liczby
uczestników, jeśli będzie tego wymagać charakter warsztatów lub sytuacja epidemiczna.

13. Wejście i wyjście na teren Amfiteatru Parkowego odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.
14. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do respektowania komunikatów pracowników ARTerii.
15. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z 

produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/
lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie( Ustawa o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 luty 1994 z późn. zmianami Rozdział 10 Art. 81. ) na 
następujących polach eksploatacji:

16. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

17. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

18. w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  2  –  publiczne  wykonanie,
wystawienie,  wyświetlenie,  odtwarzanie oraz nadawanie i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym za pośrednictwem sieci Internet.

19. Udział w warsztatach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik:

1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

2. Oświadczenie


