
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych  
przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej podczas trwania pandemii COVID-19

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w wydarzeniach typu: wernisaże, spotkania, 
wykłady, Historyczne czwartki, warsztaty inne niż: zajęcia w pracowniach CAT, 
Podwórko Sztuki i Warsztaty rodzinne (co regulują osobne wytyczne) wewnątrz 

budynków BGSW

1. Na wszystkie organizowane w BGSW wydarzenia konieczne są wcześniejsze zapisy - telefonicznie lub 
mailowo pod nr tel.: 59 8425674, m.rozanska@bgsw.pl.

2. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do podania swojego numeru telefonu, do kontaktu, niezbędnego 
do powiadomienia przez organizatora w przypadku wykrycia zakażenia

3. W wydarzeniach uczestniczą jedynie osoby zdrowe bez objawów wskazujących na możliwość 
wystąpienia choroby zakaźnej (kaszel, duszności, gorączka, nagła utrata węchu i smaku), a także 
osoby nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie BGSW zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny, 
m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust.

5. Każda osoba wchodząca na teren galerii zobowiązana jest zdezynfekować ręce zgodnie 
z instruktażem umieszczonym obok pojemnika z płynem dezynfekującym, który umieszczony jest 
przy wejściach do budynków.

6. Każdy uczestnik wydarzenia zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynku zobowiązany jest do 
zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz innych osób zwolnionych z tego 
obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W wydarzeniach obowiązują limity osób uczestniczących zgodnie z aktualnie przyjętym 
przelicznikiem powierzchni na 1 osobę. Liczba osób uczestniczących jest ograniczona i uzależniona od 
metrażu danego pomieszczenia/terenu. 

8. Na terenie wydarzenia (wewnątrz budynku, jak i poza nim) obowiązuje nakaz zachowania 
bezpiecznego dystansu, min. 1,5 m od siebie. Obowiązek ten nie dotyczy:

a. osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. Roku życia;

b. uczestnika, który 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 poruszać się samodzielnie; osób 
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9. Osoby zaszczepione (liczy się pełne przyjęcie dawek szczepionek) nie są wliczane do limitu osób 
uczestniczących. Osoby te powinny przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający powyższe. 
Udokumentowanie zaszczepienia należy w gestii i odpowiedzialności zainteresowanych.

10. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia. Zakazuje się również wnoszenia 
własnych posiłków i picia.

11. Zużyte środki ochrony: maseczki, przyłbice, rękawiczki czy ręczniki papierowe wyrzuca się 
natychmiast do koszy na odpady zmieszane, znajdujących się przy wejściach do budynków. 

12. Nie ma możliwości korzystania z szatni.

13. Korzystanie z windy osobowej w CAT w Ustce możliwe jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych 
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przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).

14. Pomieszczenia wietrzone są przed wydarzeniami i zaraz po ich zakończeniu, a także oraz w 
jednogodzinnych odstępach czasu w trakcie ich trwania.

15. Przed korzystaniem z toalety, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk (pojemniki z płynem dezynfekującym 
znajdują się w toaletach). Po skorzystaniu zachowuje się zasady higieny osobistej (mycie rąk wodą z 
mydłem).

16. Sprzątanie i dezynfekcja toalet odbywa się regularnie, min. 3 razy na dobę.

17. W razie wykrycia objawów chorobowych u uczestnika wydarzenia (gorączka, kaszel, duszności) osoba 
ta kierowana jest do izolatorium (miejsce wyznaczone przez organizatorów wydarzenia). W przypadku 
jeśli jest to osoba nieletnia, natychmiastowo powiadamiany jest rodzic/opiekun prawny, który 
zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka z instytucji i skontaktowania się z lekarzem 
rodzinnym.

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik  wydarzenia z objawami chorobowymi, 
bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem 
powierzchni dotykowych.
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