
 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 01/09/2020 
z dn. 4 września 2020 r. o wprowadzeniu Regulaminu "Kina Plenerowego w Mogilanach" 

w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 
 
 
Na podstawie §24. pkt 2. Statutu Zarząd uchwala, co następuje:  

1. Przyjmuje się Regulamin "Kina Plenerowego w Mogilanach" w reżimie sanitarnym 
spowodowanym COVID-19. 

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Na okres 30 lipca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r. zawiesza się uchwałę nr 02/08/2019 z dn. 

3 sierpnia 2019 r. o wprowadzeniu Regulaminu imprez zwykłych. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się w oparciu o kompetencje statutowe Zarządu 
Stowarzyszenia "Dla Naszej Gminy Mogilany" , tj. kierowanie bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi oraz zgodnie z wytycznymi 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. 

  



 

 

REGULAMIN „KINA RODZINNEGO”,  
W REŻIMIE SANITARNYM SPOWODOWANYM COVID-19 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 01/09/2020 Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Kino Rodzinne” jest Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy 
Mogilany”, z siedzibą w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Ap. 24.  

2. Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Mogilany w ramach Otwartego Konkursu 
Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i rekreacji – zadanie „Gminny Dzień 
Dziecka 2020” i z zakresu kultury, środowiska i rozwoju wspólnot lokalnych – zadanie „Kino 
Plenerowe w Mogilanach”.  

3. Miejsce wydarzenia: boisko LKS Mogilany, ul. Sportowa 31.  
4. Miejsce zapasowe: remiza OSP Mogilany / klub Senior+, ul. Krakowska 2 (w tym miejscu 

obowiązujące ograniczenia dotyczące ilości osób w pomieszczeniach zamkniętych, aktualne na 
dzień wydarzenia).   

5. Harmonogram wydarzenia: 
 Od. godz. 14.00: animacje dla dzieci, zawody sportowe z nagrodami, treningi LKS Mogilany 
 Godz. 16.00: seans animowanego filmu familijnego „Jaskiniowiec” 
 Od godz. 18.00: EKOwieczorek filmowy z muzyką, piwem i cateringiem oraz ciekawostkami 

ekologicznymi 
 Godz. 20.00: seans dramatu katastroficznego „Niemożliwe”  

6. Podczas wydarzenia dostęp do odpłatnego kącika gastronomicznego zapewnia Restauracja 
NIKO z Libertowa.  

7. Organizator nie pobiera od uczestników opłat za udział w wydarzeniu.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub zmiany terminu projekcji ze 

względów pogodowych lub epidemiologicznych, z rezygnacją z wydarzenia włącznie.  
9. Wszyscy uczestniczą w pokazie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 
10. Organizator nie kontroluje wieku widzów.  
11. Podczas wydarzenia obowiązuje:  

a. kulturalne zachowanie,  
b. zakaz palenia papierosów,  
c. zakaz wnoszenia własnych napojów alkoholowych.  

12. Każdy kto uczestniczy w wydarzeniu, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego 
regulaminu.  

13. Organizator informuje, że wydarzenie będzie filmowane i fotografowane. Uczestnictwo jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych Organizatora. 

II. Bezpieczeństwo epidemiologiczne  

14. W kinie rodzinnym nie mogą brać udziału osoby:  
a. z objawami infekcji tj. kaszlem, gorączką (powyżej 37,5°C), bólami mięśni, trudnościami 

z oddychaniem itp., 
b. będące na kwarantannie,  



 

 

c. które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w miejscu, gdzie występuje koronawirus, lub 
miały kontakt z osobą zakażoną.  

15. Wejście na teren imprezy możliwe będzie przez bramkę przy boisku LKS. Uczestnicy są 
zobowiązani przed wejściem do utrzymywania przed dystansu społecznego. 

16. Każdy uczestnik imprezy przy wejściu na teren imprezy musi zdezynfekować ręce. Środki do 
dezynfekcji zapewnia Organizator. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone będą na 
stolikach obok bramek wejściowych.  

17. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przed wejściem i przez cały czas trwania imprezy 
zasłonięcia ust i nosa.  

18. Osoby nieposiadające osłony na usta i nos nie będą wpuszczane na teren imprezy, natomiast 
w trakcie imprezy takie osoby będą wyproszone przez ochronę lub organizatorów wydarzenia. 

19. Na teren imprezy może wejść ograniczona ilość osób (adekwatna do przepisów sanitarnych 
obowiązujących na dzień wydarzenia).  

20. Na terenie imprezy obowiązuje zasada dystansu społecznego wynikającego z przepisów 
sanitarnych aktualnych na dzień wydarzenia. Nie dotyczy to osób przebywających i 
zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.  

21. Impreza obsługiwana jest przez dwie toalety udostępnione przez organizatora.  
22. W pobliżu toalety i kącika gastronomicznego zapewnione są środki do dezynfekcji rąk. 

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego oraz dostosowanie się do zasad 
podczas korzystania z toalety.  

23. Leżaki udostępniane podczas seansu będą po każdym pokazie dezynfekowane, a po 
wydarzeniu poddane w magazynie tygodniowej kwarantannie.  

24. Podczas wydarzenie w imieniu organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów 
regulaminu czuwać będą pracownicy ochrony, zabezpieczeni w osłony na usta i nos oraz w 
jednorazowe rękawiczki.  

25. Uczestnik pokazu naruszający powyższe zasady może zostać wyproszony z terenu, na którym 
odbywa się pokaz. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pokaz może zostać 
przerwany.  

26. Po zakończeniu wydarzenia uczestnik powinien niezwłocznie opuścić teren. Po zakończeniu 
seansu taśmy odgradzające teren zostaną zerwane i uczestnicy będą mogli opuszczać teren 
wydarzenia we wszystkich kierunkach.  

27. Postępowanie w przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia objawów zakażenia 
koronawirusem SARSCov-2 w trakcie jednego z seansów:  

a. Osoba biorąca udział w imprezie, u której objawy mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2, np. takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy 
z oddychaniem, powinna być niezwłocznie oddzielona od innych osób w wyznaczonym do 
tego celu miejscu lub odesłana do domu transportem indywidualnym. 

b. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi 
objawami, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie. 

c. Każda osoba, która ma wiedzę o takiej sytuacji powinna powiadomić Grzegorza Nędzę – 
Prezesa Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”, tel. 784 584 586.  

d. W takim przypadku Prezes niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego („Sanepid’): PSEE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 
Kraków.  



 

 

e. Prezes niezwłocznie ustala i przekazuje do Sanepidu dane osoby zakażonej oraz osób, które 
miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów 
choroby (kaszel, gorączka, duszności).  

f. Na podstawie otrzymanych informacji Sanepid ocenia ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu 
i decyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób lub 
przekaże inne wytyczne. Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował 
bezpośrednio. 

g. Organizator może skierować pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym 
na kwarantannę domową lub w miarę możliwości do wykonywania pracy zdalnej, jeszcze 
przed otrzymaniem decyzji Sanepidu lub podjąć inną decyzję.   

h. Osoba, której dotyczy sytuacja po uzyskaniu diagnozy lub innych wskazówek powinna 
poinformować Prezesa Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” o tym, czy jest 
zakażona koronawirusem SARS-CoV-2.  

i. Działania Organizatora będą podejmowane w taki sposób, aby tożsamość osoby, u której 
potwierdzono przypadek zakażenia, nie została ujawniona.  

III. Przepisy końcowe  

28. Regulamin kina rodzinnego wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd 
Stowarzyszenia i dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.dngm.pl oraz na 
miejscu wydarzenia.  

29. Regulamin obowiązuje do dnia 17 września 2020 r.  
30. Wejście przez uczestnika na teren imprezy równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu kina plenerowego. 

 
 
 
 
 

 
 

Aktualne informacje i zalecenia:  
https://www.gov.pl/web/kultura/informacje-ogolne2 

 


