
Regulamin korzystania z obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Starym 
Sączu  (Kino Sokół) w okresie wychodzenia z pandemii  

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

od dnia 28.05.2020 r  do odwołania 

Każda osoba korzystająca z CKiS w Starym Sączu obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

W okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy w budynku Centrum Kultury i Sztuki  w Starym 

Sączu określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878) 

aktualnymi rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz niniejszym Regulaminem. 

Powolne odmrażanie działao artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu będzie podzielone na  

3 etapy :  

 

Etap pierwszy  od 28.05.2020 do 31.05.2020 roku  

W CKiS w Starym Sączu mogą przebywad tylko pracownicy osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów 

sugerujących chorobę.  

1. Zapewnienie pracownikom CKiS w Starym Sączu dostępu do środków ochrony indywidualnej- osłona ust i 

nosa ( maseczki, przyłbice ) jednorazowe rękawiczki, a także preparaty do dezynfekcji rąk. 

2. Obowiązek poddania się przez pracowników badaniu i zapisu temperatury przed podjęciem pracy. 

3. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między 

pracownikami (1,5 m). 

4. Przygotowanie, w tym wyposażenie w sprzęt, płyny dezynfekcyjne, oraz inne niezbędne środki  osób 

odpowiedzialnych za odkażanie wnętrz CKiS w Starym Sączu  

5. Zapewnienie oddzielnych koszy na odpady potencjalnie skażone (maseczki, rękawiczki)  

6. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dodatkowo zastosowanie częstszego 

otwierania okien w salach i innych pomieszczeniach w obiekcie.  

7. Sprzedaż i rezerwacja biletów głównie w systemie on-line.  

8. Udostępnienie pracownikom regulaminów w zakresie zasad bezpieczeostwa. 

 

Etap drugi od 01.06.2020 do 11.06.2020 roku  

W CKiS w Starym Sączu mogą przebywad pracownicy i uczestnicy zajęd (tylko osoby zdrowe bez 

jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę).  

1. Umożliwienie udziału w próbach i zajęciach uczestnikom którzy zdeklarują taki akces i będą ściśle 

przestrzegad zasad zawartych w tym regulaminie.  

2. Obowiązek poddania się przez uczestników zajęd i prób oraz instruktorów/prowadzących zajęcia/próby  

badaniu temperatury przed rozpoczęciem próby/zajęd. 

3. Przed rozpoczęciem zajęd/prób wszyscy uczestnicy będą zobowiązani poddaniu się dezynfekcji rąk  

4. Wszyscy uczestnicy zajęd  przestrzegają zasad higieny i bezpieczeostwa – zachowując odległośd od siebie 

podczas prób minimum 2 metry .  

5. Podczas zajęd nie ma bezpośredniego kontaktu cielesnego. Podczas przerw uczestnicy nie zbierają sie w 

skupiskach i utrzymują dystans społeczny 

6. Ustala się że podczas prób na scenie małej może przebywad maksymalnie 16 osób, natomiast na dużej 

scenie maksymalnie 26 osób włączając w to osobę instruktora/prowadzącego próbę/zajęcia 



7. Zajęcia i próby w CKIS w Starym Sączu odbywad się będą wyłącznie we wcześniej ustalonych 

pomieszczeniach, z zapasem czasowym niezbędnym do wykonania czynności dezynfekujących w/w 

pomieszczenia.  

 
Etap trzeci od 11 06.2020 do  15.08.2020 roku  

W CKiS w Starym Sączu można organizowad wydarzenia własne z limitowanym udziałem publiczności.  

W obiekcie CKiS mogą przebywad tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę. 

Obiekt CKiS wyłączony jest z wynajmu i udostępniania dla podmiotów zewnętrznych. 

 

1. Organizowanie wydarzeo w budynku CKiS  w Starym Sączu będzie prowadzone równolegle i równorzędnie 

do działalności on-line. 

2. Dostosowany do wymagao sanitarnych zostanie budynek CKiS w Starym Sączu poprzez uruchomienie 

niezbędnych punktów  do dezynfekcji rąk uczestników wydarzeo artystycznych w ilościach niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu . 

3. Dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem wprowadzi procedurę pomiaru temperatury 

uczestników i publiczności wydarzeo  artystycznych, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.  Osoba nie poddająca 

się pomiarowi temperatury nie będzie mogła wziąd udział w wydarzeniu. Odmowa pomiaru temperatury, bądź 

pomiar wykazujący gorączkę będzie skutkował odmową udziału w wydarzeniu bez prawa odszkodowania za 

zakupiony bilet.  

4. Udział publiczności w wydarzeniach w CKiS w Starym Sączu będzie limitowany poprzez: 

- ograniczenie liczebności publiczności, zajęta może byd maksymalnie 1/2 miejsc na sali, uczestnicy zajmują co 

drugie miejsce (obowiązkowy wolny fotel oddzielający osoby zasiadające na widowni), 

- obowiązek używania maseczek przez osoby zasiadające na widowni. 

- zapewnienie środków ochrony osobistej dla publiczności (np. płyny dezynfekcyjne, dostęp do bieżącej, 

ciepłej wody i mydła), 

- opracowanie schematu logistyki wejśd i wyjśd - dostosowanie systemu wpuszczania i wypuszczania widzów 

oraz słuchaczy w zależności od specyfiki sali i budynku, uwzględnienie odpowiedniego marginesu czasowego 

na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w 

przestrzeniach komunikacji wspólnej  oraz ciągach komunikacyjnych; 

- ograniczenie możliwości korzystania z szatni i zapewnienie możliwości korzystania z szatni samoobsługowych 

lub zabierania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię); 

5.  W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu pracownik 

Centrum wyznaczony przez Dyrektora  ma prawo usunąd taką osobę z terenu obiektu, w skrajnych 

przypadkach zostanie wezwana Policja. 

6. Obiekt CKiS do odwołania wyłączony jest w wynajmu i udostępniania dla podmiotów zewnętrznych. 

7. W przypadku imprez plenerowych (z limitowanym, zgodnym z aktualnym  udziałem publiczności)  - 

przestrzeo widowni w plenerze powinna byd zorganizowana tak, aby publicznośd zajmowała miejsca siedzące 

lub stojące z zachowaniem odstępu społecznego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie. 

 

W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu pracownik 

Centrum wyznaczony przez Dyrektora  ma prawo usunąd taką osobę z terenu obiektu, w skrajnych 

przypadkach zostanie wezwana Policja. 

 

Stary Sącz, 27.05.2020 r                                       


