
 

 

Regulamin 19. Ogólnopolskich Spotkań Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA 

odbywających się w Łazieńcu w dniach 4-5 września  

w związku z pandemią COVID-19 . 

 
 

Podstawą niniejszego regulaminu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm. 

 

 

1. Organizatorami Spotkań są Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie, Gmina Aleksandrów 

Kujawski oraz Daria Danuta Lisiecka. 

2. Spotkania odbywają się przy ograniczonym udziale publiczności, a wstęp na widownię ma 25 

osób, posiadających bezpłatne wejściówki. 

3 . W trakcie Spotkań obowiązuje: 

a) bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa; 

b) dezynfekcja rąk przed wejściem na widownię; 

c) bezwzględny zakaz udziału w imprezie, osób chorych lub mających objawy choroby, 

przebywających na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym; 

d) dystans 1,5 metrowy od wykonawców oraz innych uczestników imprezy dla osób, które z 

przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką. 

4. Zachowanie dystansu nie dotyczy: 

a) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

b) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

5. Liczba uczestników jest monitorowana przez organizatora, a wejściówki na widownię są imienne 

i nie można odstąpić ich innym osobom. 

6. Uczestnicy przed wejściem na teren Spotkań zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia 

uczestnika. 

7. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej wymagane 

podczas imprezy. Posiadanie środków ochrony może być sprawdzane przy wejściu na teren 

wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu. 

8. Na terenie wydarzenia dostępne będą środki do dezynfekcji rąk. Uczestnicy mają możliwość 

dezynfekcji dłoni przed zajęciem miejsca na widowni. 

9.  Organizator ma prawo do kierowania ruchem, rozmieszczania uczestników na wydarzeniach, 

kontrolowania przepływu osób podczas imprezy. 

10. Organizator w każdej przerwie technicznej zobowiązuje się wietrzyć salę widowiskową oraz 

odkażać powierzchnie wspólne sali widowiskowej. 

 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej 19. Ogólnopolskich Spotkań Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA na stronie 

https://gmina-

aleksandrowkujawski.pl/wiadomosci/615/wiadomosc/167884/19_ogolnopolskie_spotkania_poetow

_biala_lokomotywa_ 

 

- na terenie festiwalu; 
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