REGULAMIN KINA PLENEROWEGO – AMFITEATR MIEJSKI BRZEG
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INFORMACJE OGÓLNE DLA WIDZÓW.
Organizatorem seansów plenerowych w brzeskim amfiteatrze jest Brzeskie Centrum Kultury,
z siedzibą przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg, reprezentowane przez dyrektora Jacka
Ochmańskiego.
Seanse kina plenerowego zaplanowano na soboty, począwszy od 13.06, skończywszy
na 29.08.2020. W każdą sobotę planowany jest jeden seans, który rozpoczynać się będzie
o godzinie 21:30 w czerwcu i lipcu oraz o godzinie 21:00 w sierpniu.
Wprowadza się limit widzów na terenie Amfiteatru – do 150 osób.
Wstęp na teren amfiteatru jest bezpłatny, ale odbywa się na podstawie bezpłatnej wejściówki
– numerka, który wydawany jest przy wejściu na teren amfiteatru. W momencie wyczerpania
puli wejściówek – numerków, kolejni widzowie nie będą wpuszczani na teren amfiteatru.
Widzowie wchodzą na teren amfiteatru wejściem głównym – od ulicy Chrobrego. Po seansie
kinowym widzowie opuszczają teren amfiteatru tym samym wejściem głównym.
Widzowie zobowiązani są do:
a.) Posiadania maseczki ochronnej/przyłbicy zakrywającej usta i nos. Widzowie zobowiązani
są do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie amfiteatru,
b.) Zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren amfiteatru (dozowniki umieszczone są przy
wejściu na teren obiektu),
c.) Wypełnienia ankiety dot. zdrowia i podania w niej prawdziwych danych kontaktowych
i osobowych – zał. nr 1. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów
zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą
zakażoną. Dane przechowywane są przez BCK przez okres 2 tygodni od dnia realizacji
seansu. Ankiety można wypełnić przy wejściu na teren amfiteatru lub pobrać,
wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą wypełnione w dniu seansu do amfiteatru.
Osoba, która odmówi wypełnienia ankiety, nieposiadająca maseczki lub przyłbicy
lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć udziału w seansie i nie zostanie
wpuszczona na teren amfiteatru.
Na teren amfiteatru nie zostanie wpuszczona także osoba, która wypełniając ankietę
dot. zdrowia i danych kontaktowych, odpowie na którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie
„TAK”.
Widzowie, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takie jak np. podwyższona
temperatura ciała, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie powinni
przychodzić na seans do amfiteatru. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
Na terenie amfiteatru wyznaczone zostały miejsca na widowni, które zająć mogą widzowie.
Miejsca zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie informacyjnej
rządu dot. koronawirusa – www.gov.pl/web/koronawirus. Dwa skrajne sektory zostały
wyłączone z użytkowania – obowiązuje zakaz korzystania z nich. Rzędy, z których mogą
korzystać widzowie oznaczono naprzemiennie – białą i czerwoną taśmą, z zachowaniem
jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca
między widzami nie dotyczy widza, który:
a.) Uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia.
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b.) Jest 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.
c.) Zapis nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Każdy z widzów przed, w trakcie i po pokazie powinien pozostać w wyznaczonym miejscu
na widowni. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności
skorzystania z toalety.
Obowiązuje zakaz wstępu na scenę, na której ustawiony został ekran kinowy.
Widzowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości – min. 2 metrów w trakcie
trwania seansów, przy wejściu na teren amfiteatru, na jego terenie, a także w kolejkach
do sanitariatów.
Widzowie zobowiązani są do opuszczania terenu amfiteatru z zachowaniem dystansu min. 2
metrów.
Widzowie mogą skorzystać z toalet znajdujących się w budynku amfiteatru. W przypadku
korzystania z toalet obowiązują następujące zasady:
a.) Ustala się limit osób korzystających z toalet w jednym czasie – 1 osoba w toalecie
dla kobiet, 1 osoba w toalecie dla mężczyzn.
b.) Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w trakcie korzystania z toalet i przebywania
na terenie budynku amfiteatru.
c.) Przed wejściem i przy wyjściu z budynku amfiteatru obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk,
płynem do dezynfekcji, który ustawiono przy wejściu do budynku amfiteatru.
d.) W przypadku powstania ewentualnej kolejki do toalety – obowiązuje zachowanie
minimum 2 metrowych odstępów pomiędzy czekającymi.
e.) W toaletach dla widzów dostępne są ręczniki jednorazowe, a także mydło w płynie i
dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk według
rekomendacji GIS. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz
dezynfekcji rąk.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, osoba taka niezwłocznie zostanie odseparowana lub poproszona,
by transportem indywidualnym udała się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku
pogarszania się jego zdrowia Organizator powiadomi odpowiednie służby dzwoniąc pod numer
alarmowy 999 lub 112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie w amfiteatrze,
w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się
do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE DODATKOWE.

1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu, których zapisów
widzowie zobowiązani są przestrzegać.
3. Regulamin
umieszczony
został
na
stronie
www.bck-brzeg.pl
oraz facebook.comn/brzeskiecentrumkultury. Dostępny jest także w amfiteatrze miejskim
w Brzegu.
4. Na terenie amfiteatru umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku
noszenia maseczki, zachowania dystansu min. 2 m, a także instrukcje dezynfekcji rąk,
prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, a także mycia rąk. Dla
widzów dostępny jest także niniejszy regulamin.
5. Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań
dostępne są pod numerem telefonu: 509 846 848.
6. Kontakt z organizatorem: imprezy.bck@gmail.com, tel. 509846848.
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