
 

REGULAMIN WYDARZENIA „ROCZNICA PRZYZNANIA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 

OLGDZE TOKARCZUK” ORGANIZOWANEGO PRZEZ WROCŁAWSKI DOM LITERATURY 

W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2020 NA TERENIE DZIEDZIŃCA ARSENAŁU MIEJSKIEGO WE 

WROCŁAWIU 

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność 

kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie 

wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 i określa zasady organizacji i uczestnictwa 

w wydarzeniu „Rocznica przyznania literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk” (dalej: 

Wydarzenie) organizowanego przez Wrocławski Dom Literatury (dalej: Organizator). 

I. Zasady dla uczestników wydarzeń (dalej: Uczestników). 

1. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby (dalej: Uczestnik) posiadające 

ważną wejściówkę wydaną przez WDL a także Oświadczenie COVID-19, o którym 

mowa w punktach 4 i 5 poniżej.  

2. Po okazaniu wejściówki i pozostawieniu Organizatorowi oświadczenia każdy 

Uczestnik otrzyma od Organizatora opaskę uprawniającą do przebywania na 

terenie Wydarzenia. 

3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, 

nie są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w przeciągu 7 dni przed 

Wydarzeniem nie miały kontaktu z osobą zakażoną. 

4. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu 

jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia COVID-19. Oświadczenie 

COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Oświadczenie COVID-19 należy pobrać ze strony www.literatura.wroclaw.pl, 

wydrukować i wypełnić, a następnie okazać przy wejściu na teren Wydarzenia 

razem z wejściówką, o której mowa w pkt 1. 

6. Obligatoryjne jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych 

(numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie 

epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba 

zakażona. 

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich 

zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu 

znajdują się na odwrocie Oświadczenia COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych”. 

8. Wejście na teren Wydarzenia oraz jego opuszczanie będzie odbywać się 

wg wskazań obsługi danego wydarzenia. 

9. Noszenie maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos jest obowiązkowe 

przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia. Osoby, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa, nie będą wpuszczane na teren 

Wydarzenia. Obowiązek ten nie dotyczy osób spożywających jedzenie lub 

napoje na terenie Wydarzenia. 
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10.  Spożywanie jedzenia i napojów jest dozwolone wyłącznie na terenie dziedzińca 

zewnętrznego Arsenału Miejskiego. Na teren dziedzińca wewnętrznego 

Arsenału będą wpuszczane jedynie osoby, które mają zasłonięte usta i nos. 

11. W miejscu Wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do: 

a. posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy, a także zakrywania ust 

i nosa za jej pomocą; 

b. zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych Uczestników przez 

cały czas trwania Wydarzenia; 

c. dezynfekcji rąk przy wejściu na miejsce Wydarzenia; 

d. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowanie 

się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi oraz 

ochrony w zakresie właściwej organizacji wydarzenia. 

 

II. Zasady organizacji Wydarzenia 

1. Wejściówki jednoosobowe na Wydarzenie będą dystrybuowane w Internecie 

od 6 października 2020 do wyczerpania puli wejściówek pod adresem 

wskazanym przez Organizatora na stronie www.literatura.wroclaw.pl oraz na 

stronie Wydarzenia na portalu Facebook. 

2. Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki jednoosobowe. W 

przypadku, gdy jedna osoba pobierze więcej wejściówek, dodatkowe 

wejściówki zostaną anulowane. 

3. Wejściówkę na Wydarzenie należy okazać przy wejściu na teren Wydarzenia (w 

formie wydruku lub na ekranie telefonu) wraz z Oświadczeniem COVID-19, 

które pozostanie u Organizatora. 

4. W wyjątkowych wypadkach będzie możliwe pobranie Oświadczenia COVID-19 i 

wypełnienie go przy wejściu na teren Wydarzenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez 

wcześniejszego uprzedzenia. Organizator ponadto ma prawo do ustalania i 

zmiany programu Wydarzenia pod względem artystycznym i czasowym. 

6. Wstęp na teren Wydarzenia odbywać się będzie w dniu 10 października od 

godz. 17.00 do 18.00. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby 

posiadające ważną wejściówkę wydaną przez WDL a także Oświadczenie 

COVID-19, oraz mające zakryty nos i usta. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na teren Wydarzenia osób 

posiadających wejściówkę i Oświadczenie COVID-19, które zgłoszą się na 

Wydarzenie po godz. 18.00. 

8. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do: 

a. odmówienia wstępu posiadaczowi wejściówki w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa; 

b. uzasadnionego względami bezpieczeństwa żądania od Uczestnika 

opuszczenia terenu Wydarzenia i zastosowania odpowiednich kroków, aby 

zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy do w szczególności sytuacji, gdy 

Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, jest pod 

widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków, bądź też nie przestrzega 

postanowień niniejszego Regulaminu; 
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9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz rejestracji foto, wideo i 

audio. Zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez Organizatora. 

10. Wstęp osób niepełnoletnich na teren Wydarzenia jest możliwy wyłącznie w 

towarzystwie opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej wejściówki i 

wypełnionego przez opiekuna prawnego Oświadczenia COVID-19. 

11. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych i 

promocyjnych, na potrzeby Organizatora. Wizerunek Uczestników może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych i 

promocyjnych. 

12. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: obszar sceny, zaplecza sceny, 

strefa produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne i 

administracyjne Arsenału Miejskiego. 

 

 

 

II. Bezpieczeństwo Uczestników 

 

1. Na terenie Wydarzenia będą dostępne dozowniki z płynem dezynfekującym na 

bazie min. 60% alkoholu. 

2. Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy 

Uczestnikami wynosi 1,5 metra.  Obsługa wydarzenia dba o zapobieganie 

tworzeniu się zgromadzeń. 

3. Personel Organizatora: w czasie wydarzenia obsługa wykonuje swoje czynności 

w maseczkach lub przyłbicach, dokonując regularnej dezynfekcji rąk. Obsługa 

wydarzenia składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia 

na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel 

Organizatora został przeszkolony w zakresie stosowania procedur 

bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności 

bezkontaktowej obsługi Uczestników. Przed Wydarzeniem zostanie 

sporządzana lista osób z personelu Organizatora biorących udział w danym 

wydarzeniu. 

4. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi: WDL wyznaczyło koordynatora do 

spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z osobą z właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

III. Polityka informacyjna 

 

1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 są dostępne na stronie 

internetowej pod adresem www.literatura.wroclaw.pl 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-

19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się 

zastosować do zasad w nim opisanych. 

3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, 

podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego 

tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19. 



 

 

IV. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu 

 

1. Uczestnicy niestosujący się do zapisów niniejszego Regulaminu, instrukcji 

i poleceń obsługi Wydarzenia zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca 

wydarzenia. 

2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym 

naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. 

3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnianiu w zależności od zmieniającej się 

sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych 

z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

 


