
 
Wrocław, 19.02.2021 r. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W OP ENHEIM 

WE WROCŁAWIU 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

 
REGULAMIN 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestnictwa w wydarzeniach 
(zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez OP ENHEIM we Wrocławiu (zwany dalej „Fundacją”).  

2. Regulamin   wprowadza   się   w   celu   wdrożenia   wytycznych   dla   organizatorów imprez kulturalnych  i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury  i 
Dziedzictwa Narodowego,  Ministerstwo Rozwoju oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.   

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów 
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

 
§ 2 

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych 
powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do 
stosowania się do wytycznych Personelu Fundacji.  

2. Personel OP ENHEIM jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie 
przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych.  

3. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, 
nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. Pełna treść oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

4. Wypełnienie danych kontaktowych w oświadczeniu jest obligatoryjne dla każdego Uczestnika i służy jedynie 
uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w związku z udziałem w Wydarzeniu.  

5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w związku z udziałem w Wydarzeniu 
dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez OP ENHEIM właściwym służbom 
sanitarnym.  

6. Oświadczenie będzie przechowywane przez OP ENHEIM przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.  
 

§ 3 
1. Na terenie OP ENHEIM należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także uczestników Wydarzenia. 
2. Na terenie OP ENHEIM,  w tym także podczas wchodzenia na teren OP ENHEIM, wchodzenia na widownię, 

zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z OP ENHEIM należy bezwzględnie przestrzegać regulacji 
porządkowych i wytycznych Personelu OP ENHEIM oraz zachować dystans od innych osób wynoszący nie 
mniej niż 1,5 m. 

3. Przy wejściu do OP ENHEIM obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni.  
 

§ 4 
1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzenia na teren OP ENHEIM rozpocznie się 15 minut przed 

planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.  
2. OP ENHEIM udostępnia widzom nie więcej niż 50% łącznej liczby miejsc. 
3. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc. 

 
§ 5 

1. Uczestnikom wydarzenia zaleca się przybycie do OP ENHEIM odpowiednio wcześnie, tak aby można było 
sprawnie zastosować wszystkie procedury wynikające z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii. 

2. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie OP ENHEIM mogą być uzupełniane lub 
zmieniane w każdym czasie.  

3. Regulamin obowiązuje od 19 lutego 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 
 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


 
 

 

Załącznik do Regulaminu 

 

 

Wrocław, ………………. r. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………..…, 

oświadczam, że: 

1. nie jestem objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym; 

2. obecnie nie występują u mnie objawy infekcji; 

3. u kogoś z moich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały objawy infekcji; 

4. według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną. 

Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 

1. w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywałam/łem za granicą: TAK / NIE 

2. ktoś z moich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą: TAK / NIE 

 

Moje dane kontaktowe w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w związku z udziałem 

w wydarzeniu: 

1. adres e-mail: ……………………………………………….. ; 

2. telefon kontaktowy: …………………………………….... . 

 

 

 

………………………………………………. 

Czytelny podpis Uczestnika 

 


