
REGULAMIN REŻIMU SANITARNEGO 

 W ZAKRESIE ZASAD BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA   

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ  

W DOMU KULTURY „13 MUZ” W SZCZECINIE  

 

Niniejszy Regulamin jest oparty na wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii 

COVID-19 w Polsce i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach 

odbywających się w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie.  

 

 

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ 

1. Zapraszamy do Domu Kultury „13 Muz” Uczestników, którzy według swojej najlepszej 
wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. 
2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia 
pisemnego „Oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19” 
/zwanym dalej Oświadczeniem/, stanowiącym Załącznik Nr 1 do „Regulaminu reżimu 
sanitarnego w zakresie zasad bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii Covid-19 dla 
uczestników wydarzeń w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie” /zwanym dalej Regulaminem/,  
przy wejściu do Domu Kultury „13 Muz”. 
3. Rekomendowane jest wskazanie w danych kontaktowych (numeru telefonu, adres e-mail) 
Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek 
wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 
4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, 
okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują się w Oświadczeniu. 
5. Na terenie Domu Kultury „13 Muz” Uczestnicy są zobowiązani do:  
a) posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą, 
b) zachowania, co najmniej 1,5 m odstępu od innych Uczestników,  
c) dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do DK „13 Muz” i na salę,  
d) stosowania się do Regulaminu i do zaleceń pracowników obsługi DK „13 Muz” w zakresie 
właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 
6. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem wskazanym na 
bilecie lub wejściówce, z zachowaniem zastanych przy wejściu ustawień krzeseł. 
7. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie miejsca bez zachowania co drugiego wolnego 
miejsca, jeżeli Uczestnik uczestniczy w wydarzeniu: 
a) z dzieckiem poniżej 13. roku życia 
b) z osobą z orzeczeniem 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 
8. Dom Kultury „13 Muz” nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników, o których mowa 
w pkt 7 powyżej, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o wystąpieniu okoliczności 
wskazanych w lit. a-b, w zakresie w jakim odpowiedzialność ta wynikałaby z niezachowania 
przez Uczestników wymaganego odstępu.  
 



II. ORGANIZACJA WIDOWNI 
 
1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Uczestników.                       
Na terenie DK „13 Muz”  Uczestników obowiązuje: 
a)  ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów, 
b) zachowanie dystansu podczas przemieszczania się na terenie obiektu m.in. 1,5 metra, 
c) zajmowanie miejsc siedzących według ustawień organizatora,  
d) preferowanie biletów elektronicznych w telefonach. 
 
2. Dom Kultury „13 Muz” udostępnia podczas wydarzeń Uczestnikom ograniczoną względami 
bezpieczeństwa liczbę miejsc w następujących pomieszczeniach: 
a) Sala Kominkowa - 54 miejsca, 
b) Sala Lustrzana - 7 miejsc (zajęcia ruchowe),  
c) Sala Lustrzana -19 miejsc (warsztaty), 
d) Sala Edukacyjna - 9 miejsc (warsztaty), 
e) Galeria Foyer - 15 miejsc 
 
3. Pomieszczenia, w których odbywają się wydarzenia są otwierane dla Uczestników na 30 
minut przed ich rozpoczęciem. 
 
4. Przy wejściu do DK „13 Muz” pracownicy obsługi kierują ruchem, wpuszczając Uczestników 
stopniowo po weryfikacji, czy Uczestnik ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet lub 
wejściówkę oraz wypełnione Oświadczenie. 
 
5. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenia Uczestnicy proszeni są o udanie się do 
wyznaczonego miejsca w celu jego wypełnienia. 
 
6. Wypełnione przez Uczestnika Oświadczenie, po okazaniu pracownikowi obsługi DK „13 
Muz”, jest wrzucane do wyznaczonego pojemnika. 
 
7. Szatnia oraz bufet w DK „13 Muz” są nieczynne do odwołania. 
 
8. DK „13 Muz” umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego do pomieszczenia, w którym 
odbywa się wydarzenie. 
 
9. Po zakończeniu wydarzenia obowiązuje zasada etapowego opuszczania widowni przez 
Uczestników z zachowaniem obowiązującego dystansu. 
  
10. Pracownicy obsługi odpowiednio kierują Uczestników do wejścia i wyjścia podczas 
wydarzenia. 
 
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OBIEKTU 
 
1. Korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk: 
Płyny do dezynfekcji z płynem dezynfekującym znajdują się w dozownikach przy wejściu 
głównym, w oznaczonych miejscach oraz w toaletach. 
2. Korzystanie z toalet: 
a) Toalety w są wyposażone w dozowniki z mydłem, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami 
papierowymi.  
b) Toalety są sprzątane i dezynfekowane ze zwiększoną częstotliwością, przed i po każdym 
wydarzeniu. 
c) W toaletach umieszczone są w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk i dezynfekcji rąk 
według rekomendacji GIS. 
 
3. Dezynfekcja pomieszczeń 



Po każdym wydarzeniu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla 
Uczestników oraz ich wyposażenia.  
4. Wentylacja pomieszczeń. Wietrzenie odbywa się przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy. 
5) Na terenie DK „13 Muz” znajdują się oznaczone pojemniki przeznaczone na zużyte środki 
ochrony osobistej które podlegają utylizacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS. 
5. Zachowanie dystansu społecznego 
a) Widownia w Sali Kominkowej została przeorganizowana zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz 
GIS i zakłada zajmowanie co drugiego miejsca w rzędzie i miejsca w rzędach zostały 
ustawione naprzemiennie. W pozostałych miejscach budynku przebywający zobowiązani są 
do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m. 
b) W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na 
schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.  
c) Pracownicy obsługi dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń. 
d) Publiczność usytuowana jest w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów.                           
6. Pracownicy DK „13 Muz” 
a) Pracownicy w czasie wydarzeń i kontaktu z Uczestnikami wykonują swoje czynności w 
maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.  
b) Pracownicy są poddawani każdorazowo przed rozpoczęciem pracy obowiązkowemu 
pomiarowi temperatury, jak również regularnie składają oświadczenia w sprawie swojego 
stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.  
c) Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz 
procedur stosowanych podczas wydarzeń.  
7. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi  
a) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem u Uczestnika lub pracownika obsługi 
wydarzenia DK „13 Muz” udostępnia listę osób, która brała udział w danym wydarzeniu oraz 
listę osób zaangażowanych do obsługi danego wydarzenia odpowiednim pracownikom 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
b) Ww. lista jest sporządzana przez pracowników obsługi do każdego wydarzenia na 
podstawie danych pozyskanych z Oświadczeń. 
10. Treści Regulaminu oraz Oświadczenia znajdują się na terenie obiektu, a także 
udostępnione są na stronie internetowej pod adresem: https://www.13muz.eu/ oraz 
https://www.bilety.fm/pl/ podczas zakupu biletów lub rezerwacji wejściówek na wydarzenia 
organizowane w DK „13 Muz”. 
11. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu organizowanym przez Dom Kultury „13 Muz” 
akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim 
obowiązujących. 
 
IV. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU 
 
1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników obsługi w przypadku 
naruszenia postanowień Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie DK „13 Muz”. 
2. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet lub jego wymiana. 
3. DK „13 Muz”  ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym 
naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu jego uchylenia. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa i rekomendacje (wytyczne) uprawnionych jednostek i służb. 
3. Niniejszy Regulamin podlega aktualizacjom w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz 
wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. 

https://www.13muz.eu/
https://www.bilety.fm/pl/

