Regulamin dotyczący organizacji wydarzenia kulturalnego –
happeningu teatralnego MARZYCIELE w ramach obozu artystycznego / Lato w teatrze
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Stowarzyszenie PLANTACJA WYOBRAŹNI – Mały Dom Kultury z Barlinka

1. Organizatorzy wydarzenia powołują koordynatora do spraw zdrowotnych, którego zadaniem
będzie dbanie o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną
osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w wypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem.
2. Na stanowisko koordynatora ds. zdrowotnych powołany zostaje Michał Krzywaźnia- tel. 505933-359.
3. Organizatorzy zapewniają dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji
wydarzenia uwzględniających

„Wytyczne

dla

organizatorów

imprez

kulturalnych

i

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny”.
4. Organizatorzy wydarzenia zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia młodzieży i kadry
biorącej udział w obozie artystycznym, którego efektem będzie happening teatralny
MARZYCIELE.
5. Happening teatralny będzie realizowany w formie widowiska plenerowego, w którym będzie
mogła wziąć udział ograniczona liczba widzów. Happening prezentowany będzie w dwóch
miejscach :
- Barlinek – 24.07.2020 (piątek), start godz. 17:00
- Stepnica – 25.07.2020 (sobota), start godz. 17:00
Na każde wydarzenie jest przeznaczonych 150 wejściówek.
6. Organizatorzy zadbają o przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z
dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
7. Planując działanie artystyczne Organizatorzy zadbają o regularną dezynfekcję powierzchni
używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni
kontakt. Kostiumy po zdjęciu będą włożone do worka foliowego, oznaczonego imieniem i
nazwiskiem danego artysty. Po zakończonym projekcie wyprane lub zutylizowane.
8. Indywidualny sprzęt dźwiękowy (mikroporyty, mikrofony, głośniki, megafony) używane przez
aktorów będą podpisane na czas trwania dwóch pokazów. Po zakończeniu projektu zostaną
zdezynfekowane.
9. Rekrutacja widzów będzie prowadzona telefonicznie pod numerami telefonu:
- Stepnica – 519 718 956
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- Barlinek – 519 718 972
lub przez fanpage FB Teatru w Krzywym Zwierciadle (Stepnica) oraz fanpage FB
PLANTACJA WYOBRAŹNI – MDK (Barlinek).
10. Organizatorzy wydarzenia podczas otwartej rekrutacji widzów w ramach istniejących zapisów
w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego będą zbierać:
a. dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu) uwzględniając klauzule dot.
ochrony danych osobowych (plik w załączeniu), umożliwiające Organizatorowi
udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych
osobowych widzów happeningu teatralnego, w razie uruchomienia „Procedury
postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika
lub obsługi wydarzenia”;
b. podpisane obowiązkowe oświadczenie przez uczestnika wydarzenia (według
załączonego wzoru) dot. informacji o stanie zdrowia, że według swojej najlepszej
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym;
11. Widzowie happeningu teatralnego mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały
ochrony osobistej (maseczki, przyłbice).
12. Uczestnicy wydarzenia zostaną telefonicznie poinformowani z wyprzedzeniem przez
Organizatora:
a. obowiązku posiadania przy sobie maseczki lub przyłbicy, w celu zakrycia ust i nosa;
b. o miejscu i czasie zbiórki widzów, ponieważ happening teatralny będzie miał formę
widowiska stacyjnego i będzie podróżą miedzy poszczególnymi scenami happeningu;
c. o konieczności przyjścia na happening teatralny z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o
procedurze zbierania danych w miejscu zbiórki;
d. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
e. o zasadach uczestnictwa w happeningu teatralnym pod kątem zasad logistyki i
bezpieczeństwa (przydział do grupy widzów – 5 grup, maksymalnie po 30 osób, każda
z grup objęta opieką przewodnika);
13. Wszystkie zbierane dane osobowe i kontaktowe po ich pozyskaniu będą przechowywane przez
Organizatorów przez 2 tygodnie. Następnie zostaną zniszczone.
14. Widzowie mają obowiązek poinformowania Organizatorów najpóźniej w dniu happeningu
teatralnego o pogorszeniu się jego stanu zdrowia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem w
wydarzeniu teatralnym. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów, zawartymi w
punkcie 9.
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15. W miejscu zbiórek widowni Organizatorzy zapewniają środki dezynfekujące oraz materiały
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 2
metra (kolejka do punktu rejestracji oraz podczas trwania happeningu teatralnego).
16. W miejscu zbiórek Organizatorzy zapewniają dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony
osobistej oraz zobowiązują się do ich utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i
GIS.
17. W przypadku scen z miejscami siedzącymi, krzesła będą umieszczone w odległości 2 metrów
od siebie.
18. W przypadku scen z widownią stojącą, wprowadzone zostaną oznaczenia poziome,
wydzielające odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego.
19. Z obostrzenia zachowania dystansu zwolnione są osoby z dziećmi do 13. roku życia, osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia
nie mogą poruszać się samodzielnie.
20. Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny i artystów.
21. Organizator wyraźne oznakują terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się
publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
Mirosława Nowak
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