
REGULAMIN PORZĄDKOWY IMPREZY PLENEROWEJ 39. DNI CHOROSZCZY  

ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY  

W DNIACH 11-13 CZERWCA 2021 

 

 

I. Podstawowe zasady udziału w imprezie plenerowej:  

1. Obszar imprezy jest wyznaczony i znajduje się na placu Brodowicza w Choroszczy 

2. Toalety w formie TOI TOI znajdują się w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Możliwość korzystania z toalety 

mają jedynie uczestnicy imprezy i są dostępne tylko podczas trwania imprezy plenerowej.  

3. Warunkiem udziału w imprezie plenerowej jest bezwzględne używanie maseczki zakrywającej nos i usta (dotyczy 

osób zaszczepionych i niezaszczepionych). W przypadku niezastosowania się do zasady Organizator ma prawo nie 

wpuścić uczestnika na teren imprezy.  

4. Podczas wydarzeń obowiązują limity liczby osób przebywających podczas wydarzenia w wyznaczonej strefie – do 

limitu nie wliczają się osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionki przeciw koronawirusowi lub szczepionką 

jednodawkową. Limit wynosi więc 250 osób + osoby zaszczepione. 

5. Udostępnione będą dwa wejścia, w których pracownicy ochrony będą liczyć łączną liczbę osób przebywających 

w strefie koncertowej.  

6. Przy wejściu dla osób zaszczepionych uczestnik wydarzenia zobowiązany jest okazać pracownikowi ochrony: 

zaświadczenie o zaszczepieniu podwójną dawką/szczepionką jednodawkową lub certyfikat lub kod QR umożliwiający 

weryfikację faktu zaszczepienia. 

 

II. Zalecenia postępowania w czasie trwania strefy koncertowej:  

1. Każdy wchodzący na teren imprezy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Urządzenia do dezynfekcji rąk umieszczone 

są przy wejściach na teren strefy koncertowej 

2. Każdy uczestnik imprezy plenerowej ma obowiązek opuszczenia terenu imprezy plenerowej po jej zakończeniu.  

3. Podczas koncertów sobotnich i niedzielnych obowiązuje limit przebywania osób w strefie w liczbie 250 osób + osoby 

zaszczepione podwójną dawką lub szczepionką jednodawkową. Dla wszystkich osób obowiązuje bezwzględne 

używanie maseczek zakrywających nos i usta i zachowanie dystansu od innych osób w odległości 1,5 m.  

 

III. Pozostałe informacje: 

1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do wykonywania poleceń Organizatora i firmy zabezpieczającej 

wydarzenie, tj  Agencję Ochrony Osób i Mienia „Spartanie V. Kutnjak i B. Packiewicz s.c.”, ul. Czysta 23 lok. 54; 16 – 

010 Wasilków 

2. Osoby przebywające poza strefą koncertową zobowiązane są do stosowania ogólnych przepisów związanych 

z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju 


