
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  
           nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi  - Jan Paweł II 
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Regulamin udziału w spektaklu świątecznym w dniu 10.12.2021r. 

 

1. Świąteczny spektakl realizowany w ramach projektu XII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Radosne Serca 

odbędzie się w dniu 10.12.2021r. o godz. 17:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy. 

2. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, 

przy ul. Siedleckiego 12. 

3. Według obecnych zasad Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  

w wydarzeniu może wziąć udział 40 osób. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmniejszenia ilości osób na widowni lub zorganizowania spektaklu bez udziału 

widzów, jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu.  

5. Na widowni mogą zasiąść wyłącznie osoby, które odebrały od Organizatora bezpłatne wejściówki.  

6. Wejściówki można nabyć wysyłając wiadomość mailową na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl. O przyznaniu 

wejściówki decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Jedna osoba może odebrać max. 2 wejściówki. W uzasadnionych przypadkach organizator może przekazać większą 

liczbę wejściówek jednej osobie.   

8. W wiadomości mailowej należy podać imiona i nazwiska oraz numery telefonów osób, które chcą wziąć udział  

w wydarzeniu.  

9. W celu zabezpieczenia przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 prosimy o informację czy 

dane osoby są zaszczepione. Podanie danych jest dobrowolne.  

10. W przypadku wykrycia ogniska zakażenia, dane kontaktowe mogą zostać przekazane Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w celu wdrożenia odpowiednich procedur.  

11. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które: 

• są zdrowe i nie wykazują objawów chorobowych (np. katar, kaszel, objawy żołądkowo-jelitowe, temperatura 

ciała powyżej 37 st. C),  

• nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie 

lub w izolacji domowej 

• nie miały kontaktu z osobą zakażoną w ciągu 10 dni od wydarzenia  

• poddały się procedurze pomiaru temperatury przed wejściem na widownię 

12. Konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie drogą mailową lub osobiście w dniu wydarzenia. 

Oświadczenie musi być aktualne (z datą 10.12.2021r.) 

13. Osoby na widowni są zobowiązane do:  

• dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku  

• zachowania dystansu społecznego względem innych osób wynoszącego 1,5 m  

• stosowania maseczek (z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku). 

14. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy: 

• osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

• osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, 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; 

• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 

 

Dokument powstał na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zawartych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polsce  
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