
Piekary Śląskie, …………………………………

……………………………………………..

Imię i Nazwisko 

Dane kontaktowe*: 

Telefon: ………………………….

E mail ……………………………

OŚWIADCZENIE 

Najemcy sali w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce 

Oświadczam, iż   znane są mi procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskim Domu Kutlury
w Piekarach  Śląskich  i  zobowiązuję  się  do  nadzoru  nad  ich  przestrzeganiem  przez  uczestników
wydarzenia, a w szczególności:

1. zachowania dystansu społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
3. obowiązkowego zakrycia  ust  i  nosa  przez  użytkownika  –  każdy  uczestnik  ma obowiązek

samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej; 
4. ustawiania się kolejek z zachowaniem dystansu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. opuszczania sali  z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
6. aby zużyte środki ochrony osobistej; maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane

przez osoby zdrowe wyrzucane były do przeznaczonych do tego pojemników;
7. udostępnienia  nie  więcej  niż  połowy  liczby  miejsc  na  sali.  Rzędy  będą  zajmowane

naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. 
8. Publiczność  będzie   usytuowana  w  odległości  minimum  2  metrów  od  sceny/artystów,

a w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów; 
9. kontrolę przepływu publiczności przez obsługę wydarzenia, 
10. zbieranie danych kontaktowych na wypadek stwierdzenia  u któregoś z  widzów zakażenia

SARS-CoV-2*. 

Równocześnie zobowiązuję się do poinformowania uczestników wydarzenia iż: 

1. osoba  biorąca  udział   jest   świadoma  pełnej  odpowiedzialności  za  korzystanie  z  usług
Miejskiego  Domu  Kultury  w  Piekarach  Śląskich  oraz  tego,  że  mimo  wprowadzonych
obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie MDK może
dojść do zakażenia COVID – 19;



2. udział  w  wydarzeniu  jest  równoznaczny  z  oświadczeniem,  że  w sytuacji  zarażenia  się  na
terenie MDK uczestnik  nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego,
będąc  całkowicie  świadom zagrożenia  epidemiologicznego płynącego z obecnej  sytuacji  w
kraju. 

……………………………………                            ………………………………………… 

Data Podpis

* Dane kontaktowe umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.  Zbieranie ich
nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.


