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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, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu,  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 OP ENHEIM.  

2. Zakup/rezerwacja biletu, dokonanie zapisu na Wydarzenia lub elektroniczne potwierdzenie udziału w Wydarzeniu 

oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie się do ich stosowania. 

3. Personel OP ENHEIM jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega 

Regulaminu, jego zasad i wytycznych.  

4. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu oświadcza, że jeśli wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-19 powstrzyma 

się od wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

5. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu oświadcza, że w ciągu 2 tygodni przed datą wydarzenia nie przebywała za 

granicą w krajach, w których wystąpiły przypadki zakażenia COVID-19. 

6. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy ani ona, ani nikt z osób stale z nią 

przebywających w ciągu 2 tygodni przed datą wydarzenia nie jest i nie był zakażony COVID-19 oraz nie 

przebywa/nie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z chorobą COVID-19. 

7. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu oświadcza, że, według jej najlepszej wiedzy, w trakcie jej udziału w Wydarzeniu 

nie występują u niej objawy infekcji, takie jak: kaszel, gorączka, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne 

nietypowe. 

8. Uczestnictwo w Wydarzeniu organizowanym przez OP ENHEIM jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika 

zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku jego osoby (w szczególności fotografowanie, filmowanie) podczas 

jego pobytu w miejscu i czasie wydarzenia, a w szczególności podczas samego Wydarzenia. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie wizerunku w materiałach OP ENHEIM dla celów promocyjnych, archiwalnych i informacyjnych. Brak 

zgody na publikację należy zgłosić na adres info@openheim.org.  

 

 

§ 3 

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

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 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
mailto:info@openheim.org


 

1. Procedura wprowadzania uczestników Wydarzenia na teren OP ENHEIM rozpocznie się 15 minut przed 

planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.  

2. Liczba osób odwiedzających OP ENHEIM jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. 

 

§ 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 5 maja  2021 r. (aktualizacja 23.06.2021) i pozostaje w mocy do odwołania. 

 

 

 

 


