
Regulamin plenerowej imprezy „poSTEDówka” 

w związku z pandemią COVID-19 

termin: 14 sierpnia 2020 r. 

Podstawą niniejszego regulaminu są: 

1.  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 

Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 11.08.2019 roku .  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.  

I. RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 

W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, 

przebywające na kwarantannie bądź pod nadzorem epidemiologicznym. 

 

1. W trakcie  imprezy „poSTEDówka” obwiązuje: 

a) bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa; 

b) dezynfekcja rąk przed wejściem do Galerii przy Ratuszu; 

c) bezwzględny zakaz udziału w imprezie, osób chorych lub mających objawy choroby; 

d) dystans 1,5 metrowy od wykonawców oraz innych uczestników imprezy dla osób, które z 

przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką. 

e) bezwzględne stosowanie się do wszystkich poleceń wydawanych przez koordynatora 

wydarzenia.  

2. Zachowanie dystansu nie dotyczy:  

a) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia; 

b) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z 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; 

c)  osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

UWAGA! Organizator w stosunku do wydarzenia może wprowadzić inne ograniczenia i zalecenia, 

o których poinformuje na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. 

 

  



II. ORGANIZATOR 

Wydarzenie pod nazwą „poSTEDówka” organizowane jest przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Iławie we współpracy z Urzędem Miasta Iławy, Iławskim Centrum Kultury, 

Stowarzyszeniem Od-Ważne oraz Galerią Twórców SART. 

 

III. TEREN 

Galeria przy Ratuszu, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13. 

 

IV. LIMIT UCZESTNIKÓW 

1. Organizator udostępnia do 50 miejsc stojących i siedzących (ogółem) dla publiczności.  

2. Uczestnicy wydarzenia, powinni zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować 

dystans minimum 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.  

3. Liczba uczestników jest monitorowana przez delegowane przez organizatora, pełnoletnie 

osoby, które będą na bieżąco kontrolowały stosowanie procedur związanych 

z bezpieczeństwem oraz utrzymywały kontakt z osobą wyznaczoną przez Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Iławie. 

4. W przypadku braku wolnych miejsc, organizator może odmówić wstępu na teren imprezy. 

 

V. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem 

do respektowania jego postanowień. 

2. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej 

wymagane podczas imprezy. Posiadanie środków ochrony może być sprawdzane przy 

wejściu na teren wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu. 

3. Na terenie wydarzenia dostępne będą środki do dezynfekcji rąk. Uczestnicy mają możliwość 

dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy. 

4. Organizator ma prawo do kierowania ruchem, podziału uczestników na sekcje, 

rozmieszczania uczestników na wydarzeniach, kontrolowania przepływu osób podczas 

imprezy. 

Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa 

znaleźć można https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. 

 

Niniejszy  Regulamin jest dostępny:  

   a) na stronie internetowej www.biblioteka.ilawa.pl; 

   b) w punktach informacyjnych na terenie Iławy; 

   c) na terenie imprezy; 

   d) na stronach internetowych. 


