Regulamin funkcjonowania Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
1. Celem Regulaminu jest wprowadzanie zasad funkcjonowania Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice i określenie zasad postępowania w celu ograniczenia zagrożenia
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
2. Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice jest obiektem użyteczności publicznej,
odpowiednio przygotowana oraz wyposażona i służy celom upowszechniania kultury w
zakresie wydarzeń scenicznych, warsztatów artystycznych i innych wydarzeń
organizowanych przez zewnętrznych organizatorów.
3. Udostępnienie Sali Widowiskowej organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie
zgody wydanej przez Dyrektora Domu Kultury, a odpowiedzialność za korzystanie z sali
zgodnie z niniejszym Regulaminem ponosi Organizator zewnętrzny.
4. Grupy artystyczne, dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z Sali Widowiskowej
wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, lub instruktora, który ponosi odpowiedzialność za
grupę i jej bezpieczeństwo.
5. Osoby korzystające z Sali Widowiskowej i sceny zobowiązane są do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia,
2) przestrzegania przepisów P.poż. i BHP oraz wytycznych sanitarnych,
3) używania sprzętu i urządzeń scenicznych zgodnie z przeznaczeniem,
6. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu
oraz urządzeń niestanowiących jego własności.
7. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz
występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika Domu Kultury.
8. Postanowienia dotyczące wydarzeń:
1) ilość miejsc udostępnionych widzom podczas wydarzeń, które odbywają się w Sali
Widowiskowej wynosi na parterze 263 miejsc a na balkonie 71 miejsc,
2) zakup lub pobranie bezpłatnych biletów na wydarzenia w Sali Widowiskowej jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
3) wejście/wyjście na Salę Widowiskową (parter) - będzie odbywało się przez główne
wejście do Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli, ul. Południowa 2, (dalej:
Szkoła),
4) wejście/wyjście na Salę Widowiskową (balkon) – będzie odbywało się z głównego
holu Szkoły schodami na pierwsze piętro,
5) w wydarzeniach, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych i infekcji tj.: kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury,
6) wchodząc na Salę Widowiskową należy okazać obsłudze bilet do kontroli,
7) widzowie spóźnieni, którzy nie zajęli swoich miejsc przed trzecim dzwonkiem
sygnalizującym rozpoczęcie koncertu/spektaklu, zajmują miejsca wskazane przez
obsługę widowni,
8) widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na widowni w Sali Widowiskowej
zgodnie z wskazanym na bilecie miejscem,
9) po zakończonym koncercie/spektaklu widzowie muszą niezwłocznie opuścić Salę
Widowiskową jak i hol Szkoły.
9. Przepływ publiczności jest ściśle kontrolowany przez obsługę widowni. Widzowie są
zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi w kwestii
zachowania bezpieczeństwa.
10. Podczas wydarzenia odbywającego się w Sali Widowiskowej zabrania się:
1) wnoszenia jedzenia i napojów, oraz niebezpiecznych przedmiotów lub substancji,
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2) prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy lub inne urządzenia
komunikacyjne. Zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem wydarzenia, gdyż
nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego,
3) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku,
4) zachowania zakłócającego innym osobom odbiór koncertu, spektaklu, seansu
filmowego czy innego wydarzenia,
5) palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów i IQOS),
6) spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
11. W przypadku kilku wydarzeń odbywających się tego samego dnia w Sali Widowiskowej,
Organizator po każdym wydarzeniu dokona wietrzenia Sali.
12. Postanowienia końcowe:
1) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą
usuwane z Sali Widowiskowej,
2) osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie Sali Widowiskowej ponoszą
odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły,
3) pracownicy Domu Kultury mogą kontrolować wszystkie wydarzenia odbywające
się na Sali Widowiskowej, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać dalszego
korzystania z niej. Ww. osoby sprawują również ogólny nadzór nad
przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w
Sali Widowiskowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom,
4) prowadzący warsztaty artystyczne i organizator zewnętrzny odpowiada za stan
czystości i porządku w Sali Widowiskowej po każdych warsztatach i innych
wydarzeniach,
5) Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na
terenie Sali Widowiskowej przedmioty tj. dokumenty, pieniądze itp.
13. Regulamin jest dostępny na stronie www.domkultury-starebabice.pl.
14. Każdy widz oraz podmiot zewnętrzy korzystający z Sali Widowiskowej ma obowiązek
zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
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