
 
 
 
 

REGULAMIN  
uczestnictwa w koncertach XXXVII edycji Dni Karola Lipioskiego  

organizowanych przez Radzyoskie Towarzystwo Muzyczne  
im. Karola Lipioskiego w Radzyniu Podlaskim 

 
opracowany na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

1. Liczba miejsc na widowni jest ograniczona - udostępniamy maksymalnie połowę liczby miejsc. Rzędy będą 

zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. 

Obowiązek ten nie dotyczy widza, który: 

- uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukooczenia 13. roku życia, 

- 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 poruszad się samodzielnie, 

- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 
 

2.  Uczestnicy koncertu mają bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa na terenie obiektu, czyli np. noszenia maseczek 

lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach 

bezpieczeostwa, prosimy także, aby nie zdejmowad maseczek w trakcie koncertu. 
 

3.  Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli dokonad  dezynfekcji rąk korzystając z dostępnych 

dozowników z płynem dezynfekującym. 
 

4.  Uczestnicy powinni  zachowad dystans społeczny. Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, 

prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia. 
 

5.  Prosimy o przybycie na  miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli wypełnid obowiązkowe 

procedury.  Należy stosowad się do wskazówek obsługi przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe 

będzie kierowanie Paostwa do różnych wyjśd znajdujących się w obiekcie. 
 

6.  Przed wejściem na koncert będą musieli Paostwo wypełnid krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podad swoje 

dane : imię, nazwisko, numer telefonu. Treśd oświadczenia dostępna jest również na stronie internetowej RTM: 

http://rtm.org.pl. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy okazad obsłudze wraz z biletem w dniu 

koncertu.  

  Administratorem Paostwa danych osobowych jest Radzyoskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipioskiego, które 

będzie przetwarzad dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeo i zachowania 

zasad bezpieczeostwa epidemiologicznego. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane 

osobowe mogą zostad udostępnione również Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. 

Podane przez Paostwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakooczeniu wydarzenia i ułatwią 

służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 

wydarzeniu. Dane osobowe uzyskiwane od Paostwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich 

pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.  

 

 

Biorąc udział w naszych wydarzeniach AKCEPTUJĄ Paostwo nasz regulamin i zobowiązują się do przestrzegania 

wszystkich zasad. 


