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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju 
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój 

tel. 74 8146 562, ckir@ladek.pl 

 

Regulamin organizacji warsztatów, spektakli i spotkań podczas  

22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju  

w sytuacji epidemicznej wirusa SARS-CoV-2. 

Organizatorem 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej jest Centrum Kultury 

i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój.  Kontakt do organizatora: 

ckir@ladek.pl, tel. 74 8146 562. 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

1. Na terenie 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej obowiązuje 

przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

2. W czasie przebywania na terenie 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi 

Sawickiej, każda osoba jest zobowiązana do: 

a) zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób, 

b) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy każdorazowym wejściu 

do sal warsztatowych oraz innych miejsc w przestrzeni festiwalu  

c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), 

zapewnionymi we własnym zakresie (wyjątek stanowią uczestnicy warsztatów, 

którym maseczki ochronne zapewnia Organizator). 

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy widzowi/uczestnikowi wstępu na 

teren 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej  i uczestnictwa w warsztatach, 

spektaklu lub spotkaniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, 

o których mowa powyżej. 

1. Procedury przy organizacji warsztatów 

1.1. Warsztaty odbywać się będą w terminie 5-10 lipca 2020 r., w 7 salach w następujących 

lokalizacjach: 
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• SALA NR 1 - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna - powierzchnia sali 

17x26,5=450,5 m2 

• SALA NR 2 - OPS, ul. Zamenhoffa - powierzchnia sali 8x16=128 m2 

• SALA NR 3 - Liceum, ul. Ogrodowa – powierzchnia sali 10,5x20=210 m2 

• SALA NR 4 - Sala widowiskowa CKiR, Pl. Staromłyński 5 - powierzchnia sali 

6,8x15=102 m2 

• SALA NR 5 - OSP, ul. Strażacka - powierzchnia sali 9,2x10,5=96,6 m2 

• SALA NR 6 - CK Kalina, ul. Parkowa 25 - powierzchnia sali 7,6x10,7=81,32 m2 

• SALA NR 7 - Klub Kuracjusza, ul Orla 7 - powierzchnia sali 7,4x17=125,5 m2 

1.2. Rejestracja na warsztaty odbywa się on-line, przez formularz zgłoszeniowy na stronie 

internetowej Festiwalu. Organizator w razie przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 uczestnika udostępni listę uczestników z danymi trackingowymi odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

1.3. Organizator w przeddzień rozpoczęcia warsztatów zbierze od uczestników wywiady 

epidemiologiczne oraz rozda maseczki ochronne. Czynności te odbędą się w biurze 

Organizatora, przy pl. Staromłyńskim 5 w Lądku-Zdroju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

przy obsłudze klientów wg wytycznych GIS: mierzenie temperatury uczestnikom, zapewnienie 

wszystkim pracownikom oraz uczestnikom dostępu do środków ochrony indywidualnej 

(maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk, zapewnienie 

uczestnikom bezpłatnych długopisów jednorazowych, ograniczenie liczebności osób 

przebywających w biurze, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania 

wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników warsztatów na salach będzie realizowane 

poprzez następujące działania: 

a) Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w grupach 12 osób + instruktor na salach poniżej 

300 m2 oraz 14 osób + 2 instruktorów na sali powyżej 300 m2. 

b) Wejście na sale warsztatowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

– osobne wejście, dezynfekcja korytarzy komunikacyjnych. 

c) Zajęcia odbywać się będą w blokach czasowych z 25 minutową przerwą na dezynfekcję i 

wietrzenie sali (grafik warsztatów stanowi załącznik do pisma). 

d) Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku oraz sali informacji o 

maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na sali. 

e) Mierzenie temperatury uczestnikom każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć. 

f) Zapewnienie uczestnikom warsztatów środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, 

mydło). 

g) Wywieszenie w salach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk. 

h) Zapewnienie sprzętu i środków dla osób sprzątających oraz zaplanowanie codziennych 

prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 
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powierzchni płaskich oraz w miarę możliwości wietrzenia pomieszczeń po każdych 

zajęciach. 

i) Na terenie wydarzenia rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji oraz tablice 

informacyjne. 

j) Organizator przygotuje i umieści w określonym miejscu (łatwy dostęp) listę potrzebnych 

numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

2. Procedury przy organizacji spektakli i spotkań plenerowych 

2.1. Miejsce organizacji spektakli: Scena plenerowa, ul. Leśna 4 (zamknięty teren przy 

Rezydencji ProHarmonia), Lądek-Zdrój 

2.2. Termin spektakli: 8-11 lipca 2020 r. (zgodnie z programem festiwalu). 

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa widzów na terenie Sceny plenerowej będzie realizowane 

poprzez następujące działania: 

a) Rejestracja uczestników/widzów odbywać się będzie on-line, przez formularz 

zgłoszeniowy. Uczestnicy zobowiązani będą do wypełnienia danych trackingowych, 

akceptacji regulaminu z RODO i z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u 

niego objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym 

organizatora. 

b) Zastosowane będą wejściówki on-line, przy wejściu poświadczenie tożsamości 

dokonywane będzie za pomocą hasła/kodu ustalonego w drodze rejestracji.  

c) Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie 

się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami) – ogrodzenie terenu. 

d) Ograniczenie ilości widzów do 150 osób jednorazowo na widowni. 

e) Zapewnienie dostępu do toalet typu Toi-Toi – 2 kabiny oraz preparatów do 

dezynfekcji i mycia rąk. 

f) Egzekwowanie obowiązku zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy 

uczestnikami/ widzami. 

2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i artystów na terenie Sceny plenerowej będzie 

realizowane poprzez następujące działania: 

a) Artyści zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w 

momencie przystąpienia do pracy – wywiad epidemiologiczny. 

b) Organizator zapewni regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez 

artystów. 

c) Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych odbędzie się z 

dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie 

to możliwe. 
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d) Zapewnianie pracownikom i artystom dostępu do osobnego zaplecza sanitarnego, 

dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe, jeśli będą konieczne) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

e) Na terenie wydarzenia rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji oraz tablic 

informacyjne. 

f) Organizator przygotuje i umieści w określonym miejscu (łatwy dostęp) listę 

potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

g) W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Organizator udostępni 

listę pracowników i artystów odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

2.5. Organizator zobowiązuje się również do zachowania ogólnych zaleceń w przypadku 

potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 

 

3. Procedury przy organizacji spotkań w pomieszczeniach zamkniętych 

3.1. Miejsce organizacji spotkań zamkniętych – sale konferencyjne i inne pomieszczenia 

zamknięte w hotelach, pensjonatach itp. na terenie Lądka-Zdroju 

3.2. Terminy spotkań: 4-11 lipca 2020 r. (zgodnie z programem festiwalu). 

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników spotkań w salach i innych przestrzeniach 

zamkniętych odbywać się będzie poprzez następujące działania: 

a) Rejestracja uczestników/widzów odbywać się będzie on-line, przez formularz 

zgłoszeniowy. Uczestnicy zobowiązani będą do wypełnienia danych trackingowych, 

akceptacji regulaminu z RODO i z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego 

objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora. 

b) Zastosowane będą wejściówki on-line, przy wejściu poświadczenie tożsamości 

dokonywane będzie za pomocą hasła/kodu ustalonego w drodze rejestracji.  

c) Wietrzenie i wentylowanie sal zamkniętych przed, w trakcie i po każdym spotkaniu. 

d) Zachowanie higieny stref dla publiczności w salach oraz zaplecza zgodnie z zaleceniami 

MKiDN i GIS. 

e) Ograniczenie ilości widzów w poszczególnych salach tak aby zachować odpowiedni 

dystans pomiędzy widzami - dostosowanie odległości 1,5 metra między osobami oraz 

obowiązek zakrywania nosa i ust. 

f) Zapewnienie dostępu do toalet oraz preparatów do dezynfekcji i mycia rąk. 

g) Egzekwowanie obowiązku zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami/ 

widzami przed wejściem na poszczególne spotkania. 

3.4. Organizator zobowiązuje się również do zachowania ogólnych zaleceń w przypadku 

potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi spotkania. 
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4. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń. 

4.1. Organizator festiwalu zamieszcza wszelkie informacje dot. zasad i procedur w zakresie 

bezpieczeństwa epidemicznego na stronie internetowej wydarzenia (www.festiwaltanca.pl). 

4.2. Uczestnicy zostaną poinformowani  z wyprzedzeniem: 

a) o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

bezpieczeństwa epidemicznego, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany 

przestrzegać; 

b) o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i 

bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. 

4.3. Organizator na wszelkich polach działalności stosuje wprowadzony zarządzeniem 

„Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Centrum 

Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju  w trakcie epidemii COVID-19”. 

 

Załączniki: 

• Oświadczenie o stanie zdrowia – osoba dorosła 

• Oświadczenie o stanie zdrowia – osoba nieletnia 

• Wywiad epidemiczny 

• Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju  w trakcie epidemii COVID-19  (obowiązują 
od 1.06.2020 do odwołania) 


