
REGULAMIN COVID 19     

 REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU ORAZ UCZESTNICTWA 
W VI OGÓLNOPOLSKIM FESTIWAL TAŃCA INSPIRACJE 2021   W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID  

I) Podczas pobytu na festiwalu obowiązuje:
1. Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, szatni oraz pomieszczeń wspólnych w tym sali widowiskowej –
wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.
2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po 
korzystaniu z toalet.
3. Poruszanie się w swoich grupach tanecznych i zakaz mieszania się z uczestnikami innych zespołów. 
4. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 1,5 m od uczestników innych zespołów .
5. Zgłaszanie informacji do Organizatora o złym samopoczuciu własnym.
6. Stosowanie zachowań higienicznych:
- unikanie dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust
- zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką 
- wyrzucanie zużytych chusteczek do zamkniętego kosza 
 - dokładne mycie rąk
7. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19 obowiązujących 
na terenie CKE w Czerwionce-Leszczynach.
II ) Tancerze
1. W festiwalu mogą brać udział jedynie tancerze zdrowi, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, nie 
mający infekcji i objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem festiwalu 
tancerze nie powinni zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych. 
3. Rodzice tancerzy składają obowiązkowe, pisemne oświadczenie,  że według swojej najlepszej wiedzy, ich 
Córka lub Syn nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym.
4. Uczestnicy zostają poinformowani z wyprzedzeniem o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest 
równoznaczne z akceptacją w/w  regulaminu, którego zapisów są zobowiązani przestrzegać.
5. Tancerze podpisują oświadczenie , że zapoznali się z regulaminem festiwalu.
6. Tancerze powinni być samodzielni w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nich obowiązków 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych 
zasad higieny.
7. W trakcie trwania festiwalu tancerze powinni poruszać się we własnych maseczkach ochronnych 
zakrywających nos i usta, które to mogą być zdjęte tylko na czas występu na scenie. 

8. Na salę widowiskową tancerze będą wpuszczani w odpowiednich odstępach czasowych.
9. Osoby nie będące tancerzami zgłoszonymi do udziału w konkursie mają całkowity zakaz wejścia do 

budynku CKE.
III) Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników festiwalu muszą udostępnić Organizatorowi numer telefonu 
zapewniający szybką komunikację. 
2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia ich dzieci oraz podpisania 
klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych, umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom 
porządkowym, danych osobowych uczestników imprezy.
3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników festiwalu zobowiązują się do odbioru dziecka z festiwalu w 
przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności).
IV) Na terenie budynku 

1. Na teren obiektu wpuszczone zostaną tylko zespoły biorące udział w festiwalu wraz ze swoimi 
trenerami i opiekunami (nazwiska podane w karcie zgłoszenia zespołu).

2. Przed wejściem na teren budynku będzie przeprowadzony pomiar temperatury. Tancerze i trenerzy 
oraz opiekunowie u których temperatura będzie wynosiła powyżej 38,0 stopni Celsjusza nie zostaną 
wpuszczeni na teren obiektu.



3. Trener zespołu w dniu festiwalu dokonuje rejestracji zespołu. W biurze festiwalowym składa komplet 
oświadczeń COVID-19 zebranych od wszystkich uczestników oraz zgłoszonych trenerów i opiekunów.

4. Na terenie budynku CKE obowiązuje zakaz konsumpcji a także brak możliwości prowadzenia 
działalności gastronomicznej podczas wydarzenia.

5. Sala może być zajęta w 50% miejsc, na widowni należy zachować odstęp i odległość 1,5 m i zajmować 
co drugie siedzenie.

6. Zajęcie miejsca na sali widowiskowej przez członków danej grupy tanecznej jest możliwe tylko i 
wyłącznie podczas trwania kategorii wiekowo-tanecznej w której startuje dana grupa oraz podczas 
ogłoszenia wyników dla w/w kategorii.

V) Podczas trwania festiwalu
1. Podczas trwania festiwalu będą obowiązywały odrębne godziny wejścia do budynku dla poszczególnych 
grup tanecznych. 
2. Podczas trwania festiwalu grupy, które zakończyły swój występ, tuż po ogłoszeniu wyników swojej kategorii 
wiekowo-tanecznej muszą sprawnie opuścić szatnię i budynek. 
3. Obsługa festiwalu będzie kontrolowała przepływ tancerzy. 
4. Obsługa festiwalu będzie wietrzyła i odkażała garderoby. 
5. Każdemu zespołowi przydzielona zostanie osobna garderoba.
6. Wejście do garderoby kolejnej grupy następuje w momencie gdy zostanie ona wywietrzona i 
zdezynfekowana przez pracownika obsługi  oraz po opuszczeniu jej przez grupę, która skończyła już swoją 
prezentację.
7. W garderobie może przebywać TYLKO I WYŁĄCZNIE!   jedna grupa tańcząca w danej kategorii wiekowo-  
tanecznej , pozostali uczestnicy oczekują na swoją kolej poza budynkiem CKE, prosimy aby zespół przyjeżdżał 
na wyznaczoną godzinę!.
8. Wejście do garderoby następuje dopiero po uzyskaniu zgody od obsługi festiwalu.
9. Każdy zespół będzie miał przydzielonego jednego OPIEKUNA z ramienia CKE, który będzie pełnił rolę 
przewodnika po budynku.
10. Grupa porusza się po budynku tylko i wyłącznie z OPIEKUNEM (osoba w czerwonej koszulce z napisem 
INSPIRACJE!!!).
11. Uczestnicy wchodzą na scenę od zaplecza sceny a schodzą drugą stroną przez salę widowiskową.
12. Pomiędzy kolejnymi blokami tanecznymi będą miały miejsce przerwy potrzebne na dezynfekcję i 
bezkontaktową wymianę uczestników.
VI) Informacje dodatkowe
1. Festiwal odbywa się bez udziału publiczności w ścisłym reżimie sanitarnym, impreza będzie transmitowana 
on-line, link do transmisji zostanie podany na FB na stronie festiwalu.
2.Podczas trwania prezentacji uczestnicy tańczą bez maseczek, które zostawiają w wyznaczonym miejscu, na 
przygotowanym wieszaku, następnie wieszak jest przenoszony do miejsca zejścia zespołu ze sceny i tam 
tancerze odbierają swoje maseczki.
3. Pomiędzy kolejnymi prezentacjami zostanie wyznaczony czas potrzebny na bezkontaktową wymianą 
uczestników na scenie.
4. Festiwal podzielony zostanie na części, harmonogram zostanie wysłany trenerom na 7 dni przed 
rozpoczęciem wydarzenia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora, 
pracowników obsługi festiwalu i opiekunów grup.
6. Uczestnicy pamiętają i zachowują dystans 1,5m od siebie za wyjątkiem czasu trwania prezentacji na scenie.
7. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie po zakończeniu każdej kategorii wiekowo-tanecznej na scenę 
zapraszamy  wówczas trenera wraz z jednym przedstawicielem zespołu (2 osoby). 
9. W czasie ogłoszenia wyników zespoły zajmują miejsce na widowni zachowując wymagany dystans.
10. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby festiwalu.
11. Na terenie CKE będzie wydzielone izolatorium. 
12. Regulamin obowiązuje od 05.03.2021, został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21.12.2020 roku oraz wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce a także rekomendacji GIS.


