
REGULAMIN
Tymczasowe zasady dostępu gości i uczestników wydarzeń 
kulturalnych do budynku Centrum Kultury ZAMEK, sporządzone 
w rygorze obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią 
koronawirusa.

     1. Wejście do budynku Centrum Kultury ZAMEK jest równoznaczne z akceptacją 
                 poniższych zasad ogólnych oraz zasad szczególnych, dotyczących 
                 konkretnych wydarzeń, ustalanych odrębnie. 
     2. Osoby do 12. roku życia mogą poruszać się po budynku jedynie pod opieką 
                 osoby dorosłej.
     3. Po wejściu do budynku Centrum Kultury ZAMEK należy niezwłocznie,    
                obowiązkowo zdezynfekować ręce umieszczonym przy wejściu płynem 
                dezynfekującym.
     4. W budynku Centrum Kultury ZAMEK obowiązuje bezwzględny nakaz 
                zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki  
                lub przyłbicy.
     5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
       a)  dziecka do ukończenia 4. roku życia,
       b)  innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie 
                obowiązujących przepisów prawa.
 
                Zdejmowanie lub zsuwanie osłon ust i nosa skutkuje obowiązkiem 
                natychmiastowego opuszczenia budynku ZAMKU.

     6. Podczas kichania i kaszlu należy dodatkowo zakrywać usta i nos zgiętym 
                łokciem lub chusteczką jednorazową.
     7. Po budynku Centrum Kultury ZAMEK należy przemieszczać się w taki sposób, 
                  aby zachowany był przynajmniej 2-metrowy dystans pomiędzy osobami  
                (zarówno gośćmi, jak i personelem). Zasada ta nie dotyczy opiekunów  
                z dziećmi do lat 12. oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 
     8. Poruszając się w budynku Centrum Kultury ZAMEK, należy stosować się  
                do zasady ruchu prawostronnego.
     9. Przebywając na terenie budynku Centrum Kultury ZAMEK, należy 
                bezwzględnie stosować się do informacji zawartych na tablicach 
                informacyjnych i infografikach oraz stosować się do ewentualnych
                dodatkowych zaleceń lub poleceń przekazywanych przez pracowników 
                Centrum Kultury ZAMEK oraz przedstawicieli ochrony obiektu.
   10. Należy zwracać szczególną uwagę na oznakowania pionowe oraz poziome  
                i bezwzględnie się do nich stosować.
   11. Korzystanie z windy możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach  
                (osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz opiekunowie z wózkami).
                W windzie nie mogą jednocześnie znajdować się więcej niż 2 osoby.
   12. Korzystając z toalet, należy bezwzględnie stosować się do szczegółowych
                instrukcji tam przedstawionych.
   13. Szatnia jest nieczynna.
   14. Część zachodnia budynku Centrum Kultury ZAMKU (zabytkowa) jest 
                nieczynna, a przejścia do niej są zamknięte.


