Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezach plenerowych
organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
1. Organizatorem imprez jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach z siedzibą
w Skierniewicach, 96-100, ul. Reymonta 33;
adres korespondencyjny: ul. Wita Stwosza 2/4; 96-100 Skierniewice; tel. +48 570 414 155
seretariat@cekis.pl ; www.cekis.pl ; www.facebook.com/ckisskierniewice
2. Organizacja imprez odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce.
3. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów
niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników
Organizatora imprez, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy
i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą.
6. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez
Organizatora wejście dla publiczności.
7. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie wcześniej niż 1 godzinę i nie później niż 30 minut
przed rozpoczęciem imprezy.
8. Wyjście z terenu imprezy zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych
kierunkach – tuż przed zakończeniem imprezy zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren
imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
9. Garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej i pracowników Organizatora zostaną
wyposażone w środki do dezynfekcji.
10. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania imprez plenerowych lub ich przeniesienia do sali Kinoteatru Polonez –
CKiS w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4. Informacje o zmianie miejsca imprezy
każdorazowo
opublikowane
będą
na
stronach:
www.cekis.pl
oraz
www.facebook.com/ckisskierniewice. W przypadku zmiany miejsca imprezy z pleneru na salę
Kinoteatru Polonez, oprócz zapisów niniejszego Regulaminu (z wyłączeniem punktów 5-8),
obowiązują również stosowne zasady obowiązujące na terenie Kinoteatru. „Regulamin dla
widzów Kina Polonez” dostępny jest na stronie www.cekis.pl
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu
jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.cekis.pl oraz
www.facebook.com/ckisskierniewice
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