
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2021  

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu  

z dn. 11.06.2021 r. 

REGULAMIN IMPREZY KULTURALNEJ  

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem IMPREZY KULTURALNEJ PODSUMOWANIE PROJEKTU „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu  

2.W ramach imprezy odbędą się: pokazy taneczne uczestników projektu „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” - 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW TAŃCA I FITNESSU  

3.Termin imprezy: 27.06.2021 r. godz. 17.30 

4. Miejsce: Hala Sportowa w Nieliszu 

 

II. CELE IMPREZY 

Głównymi celami imprezy są: 

a) Podsumowanie i uroczyste zakończenie w/w projektu  

b) Pokazanie efektów pracy uczestników w/w projektu  

c) Upowszechnianie szeroko pojętej kultury z zakresu tańca i muzyki 

d) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży i dorosłych  

e) Propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności    

f) Integracja społeczna 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w imprezie jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnicy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 

2. Przebywanie na terenie imprezy osób niepełnoletnich uwarunkowany jest obecnością opiekunów prawnych lub 

dostarczeniem do Organizatora zgody na udział w imprezie (zał. nr 1, dostępny na stornie www.gok.nielisz.pl, 

FB GOK w Nieliszu, siedzibie GOK - Nielisz 199 lub u animatora na Hali Sportowej w Nieliszu –Nielisz 278 B 

w godz. 13.00-19.00).  

3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów, mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

4. Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

5. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu 

6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują 

się niezgodnie z regulaminem imprezy 

7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych środków odurzających 

lub substancji psychotropowych.   

 

IV. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA DLA UCZESTNIKÓW/ WIDZÓW W ZWIĄZKU Z 

ORGANIZACJĄ IMPREZY W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19. 

1. Udział widzów w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem: 

a) Wcześniejszego zapisuna listę uczestników imprezy pod numerem telefonu 793003814. Zapisy trwają do 

25.06.2021 r.  

b) Złożeniu pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (zał. nr 2 (oświadczenie os. pełnoletnie) i/lub 

zał. nr 3 (oświadczenie os. niepełnoletnie) dostępne na stornie www.gok.nielisz.pl, FB GOK w Nieliszu, 

siedzibie GOK - Nielisz 199 lub u animatora na Hali Sportowej w Nieliszu –Nielisz 278 B w godz. 13.00-

19.00), że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

c) Zakrywania ust i nosa przez widzów w przestrzeni zamkniętej  

d) Braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.  

2. Organizator udostępni widzom nie więcej niż50% dopuszczalnej liczby miejsc w obiekcie, w którym odbędzie 

się impreza tj. w Hali Sportowej w Nieliszu. 

3. Organizator może odmówić zapisu do udziału w imprezie w przypadku braku wolnych miejsc.  
4. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.  

5. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy przy wejściu do obiektu jest obowiązkowa. 

6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora. 

7. Udział w imprezie:wejście i przebywanie na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.  

http://www.gok.nielisz.pl/
http://www.gok.nielisz.pl/

