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      Załącznik 

nr 3  
do  Zarządzenia nr  13/2020 

Dyrektora MiPBP w Nowym Tomyślu  
z dn. 20 sierpnia  2020 r. 

  

Regulamin  dla uczestników imprez plenerowych   
organizowanych przez    
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (MiPBP) w Nowym Tomyślu 
w okresie zagrożenia  epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 
 

1. Imprezy plenerowe organizowane przez MiPBP mają charakter imprez 
zamkniętych ze ściśle określoną przez Organizatora liczbą uczestników zależną 
od powierzchni wyznaczonego miejsca. 

2. W imprezach plenerowych organizowanych przez MiPBP  uczestniczyć mogą 
wyłącznie: 
a. osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów chorobowych, 

sugerujących zakażenie koronawirusem (m. in. gorączka powyżej 37,5 ᵒC, 
suchy kaszel, duszności), 

b. nie przebywające na kwarantannie, 
c. nie objęte nadzorem epidemiologicznym. 

3. Imprezy plenerowe organizowane przez MiPBP  odbywają się na terenie 
wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą. 

4. Uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do: 
a. samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki 

(przyłbicy) zakrywającej nos i usta; 
b. przeprowadzenia przed wejściem na teren imprezy dezynfekcji dłoni  

lub używania przyniesionych ze sobą rękawiczek ochronnych. 
5. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie przez wyraźnie wyznaczone przez 

 Organizatora wejście dla publiczności, przy którym dokonywana będzie kontrola 
temperatury ciała.  

6.  Podczas oczekiwania na wejście i zajmowania miejsc na terenie imprezy  
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra 
od innych uczestników imprezy. 

7. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje: 
a. niepełnoletnich uczestników imprezy przebywających pod opieką rodzica  

lub opiekuna; 
b. osób z niepełnosprawnościami wymagającymi pomocy opiekuna, 
c. osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.  

8. W przypadku braku wolnych miejsc w związku z obecnością dopuszczalnej liczby 
uczestników Organizator imprezy może odmówić wstępu na teren imprezy. 
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9. Wyjście z terenu imprezy odbywa się poprzez rozproszenie się uczestników  
w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem imprezy plenerowej zdejmowane 
są taśmy wygradzające teren imprezy, umożliwiając tym samym swobodne 
wyjście. 

10. Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. 

11. Uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do stosowania się  
do porządkowych poleceń Organizatora. 

12. Uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zapoznania się  
i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście i przebywanie  
na terenie imprezy oznacza bezwzględną jego akceptację. 

13. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu uczestnik  
może zostać poproszony o opuszczenie terenu imprezy. 
  
 

                                                   
  

 

 

 


