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Załącznik nr 2  
do  Zarządzenia nr  13/2020 

Dyrektora MiPBP w Nowym Tomyślu  
z dn. 20 sierpnia  2020 r. 

  

Regulamin  dla uczestników  wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych   
organizowanych przez    
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (MiPBP) w Nowym Tomyślu 
w okresie zagrożenia  epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w wydarzeniach 
organizowanych w siedzibie MiPBP w Nowym Tomyślu i jej filiach w: Borui 
Kościelnej, Bukowcu, Jastrzębsku Starym, Sątopach i Wytomyślu. 

2. Wydarzenia kulturalne i edukacyjne (przez które rozumie się m. in. różnego 
rodzaju spotkania, koncerty, warsztaty, prelekcje, pokazy, wykłady, wernisaże i 
wystawy) organizowane przez MiPBP i jej filie mają charakter imprez zamkniętych 
ze ściśle określoną przez Organizatora liczbą uczestników, zależną od powierzchni  
pomieszczenia, w którym się odbywają. 

3. Informacje o planowanych wydarzeniach podawane będą z odpowiednim 
wyprzedzeniem w przyjęty do tej pory w placówce sposób. 

4. Uczestnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia udziału w wydarzeniu w określony 
w powiadomieniach sposób – dokonują rejestracji lub pobierają wejściówkę. 

5. Liczba uczestników biorących udział w poszczególnych wydarzeniach jest 
ograniczona. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez MiPBP  
uczestniczyć mogą wyłącznie: 
a.  osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów chorobowych, 

sugerujących zakażenie koronawirusem (m. in. gorączka powyżej 37,5 ᵒC, 
suchy kaszel, duszności), 

b. nie przebywające na kwarantannie, 
c. nie objęte nadzorem epidemiologicznym. 

7. Uczestnik wydarzenia kulturalnego lub edukacyjnego zobowiązany jest do: 
a. samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki 

(przyłbicy) zakrywającej nos i usta; 
b. przeprowadzenia przed wejściem dezynfekcji dłoni lub używania 

przyniesionych ze sobą rękawiczek ochronnych; 
c. dezynfekcji dłoni przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety. 

8. Warunkiem uczestnictwa w odbywającym się w pomieszczeniu zamkniętym  
wydarzeniu jest także:  
a. złożenie pisemnego oświadczenia (do pobrania m. in. na stronie 

www.bibliotekant.pl), że wg swojej najlepszej wiedzy niej jest osobą zakażoną  
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wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym; 
 – uczestnik jest proszony o podanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres 
mailowy), umożliwiających łatwy kontakt w przypadku, gdy służby sanitarne 
ustalą, że w danym wydarzeniu uczestniczyła również osoba zakażona; 
- w takim przypadku dane te zostaną przekazane służbom sanitarnym; 
- po upływie 30 dni od wydarzenia nastąpi ich komisyjne zniszczenie;   
- w przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie takie składa rodzic 
lub opiekun prawny. 

b. poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała dokonywanemu 
przy wejściu do pomieszczenia.  

9. Niezłożenie wyżej wymienionego oświadczenia lub niepoddanie się pomiarowi 
temperatury ciała jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu 
organizowanym przez MiPBP. 

10. Podczas oczekiwania na wejście i zajmowania miejsc  w pomieszczeniu 
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra 
od innych uczestników. 

11. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje: 
a. niepełnoletnich uczestników imprezy przebywających pod opieką rodzica lub 

opiekuna; 
b. osób z niepełnosprawnościami wymagającymi pomocy opiekuna, 
c. osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.  

12. W przypadku braku wolnych miejsc w związku z obecnością dopuszczalnej liczby 
uczestników Organizator imprezy może odmówić wstępu.  

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

14. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych  zobowiązani są stosować się do 
porządkowych poleceń Organizatora. 

15. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych  zobowiązani są do zapoznania 
się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  Udział w wydarzeniu 
oznacza bezwzględną jego akceptację. 

16. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu uczestnik  
może zostać poproszony o opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się  
wydarzenie. 
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OŚWIADCZENIEO STANIE ZDROWIA pełnoletniego uczestnika wydarzenia lub imprezy 
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem  SARS-CoV-2 
 
IMIĘ I NAZWISKO (czytelnie) ……………………………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:  

a. nie jestem osobą zakażoną wirusem  SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u 
mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni 
objawy infekcji m.in.  gorączka lub stan podgorączkowy 37,2°C a 38°C, kaszel, 
duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, ogólne zmęczenie, 
bóle mięśni i inne objawy przeziębieniowe), 

b. nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem 
epidemiologicznym 

c. w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą 
podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod 
nadzorem epidemiologicznym. 
 

2. Oświadczam, że : 
a. wyrażam zgodę na pomiar (przy wejściu przez pracowników Biblioteki) 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym, 
b. zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem 

zarażeniu  wirusem  SARS-CoV-2  obowiązujące w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. 
 

3. Zobowiązuję się również do niezwłocznego przekazania informacji, gdyby/m w 
trakcie wydarzenia lub okresie 14 dni po wydarzeniu:  

a.  pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na 
zakażenie  wirusem  SARS-CoV-2, 

b. został/a objęty/-a kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, 
c. wystąpiły zmiany w zakresie moich danych kontaktowych. 

 

4. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym   w Miejskiej i 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w dniu ……….. wydarzeniu: 
 ................................................................................................................................. 

5. Świadomy/-a  odpowiedzialności karnej i cywilno-karnej potwierdzam 
prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
  
Miejscowość i data: ………………………………………………………………………………………. 
Podpis uczestnika:  ……………………………………………………………………………………….. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO),  a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Nowym Tomyślu (POLITYKA PRYWATNOŚCI związana z przetwarzaniem 
danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu  
dostępna na https://bibliotekant.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-2/ 

2. W związku z panującą  epidemią wirusa SARS – Cov – 2 informujemy, że Pana/-i dane 
osobowe mogą zostać udostępnione  Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 
Nowym Tomyślu.  

3. Dane osobowe uzyskiwane od Pana/ -i  przy wejściu będą przechowywane przez 
okres 14 dni od chwili ich pozyskania, tj. od dnia organizacji wydarzenia. 

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