
Kulturomaniak 2021 – organizacja przesłuchań w dniach 17-18 maja 

1. Każdy uczestnik powinien w dniu przesłuchań posiadać ze sobą podpisane oświadczenie 

dotyczące COVID-19 (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub 

opiekun prawny, jeśli uczestnikiem jest grupa, wtedy każdy jej członek musi mieć odrębne 

oświadczenie).  

2. Prosimy, aby na przesłuchania przybywać maksymalnie 15-20 minut przed planowaną godziną 

występu. Oznacza to, że dla osoby, która jest wpisana np. jako czwarta w kolejności na godz. 

12.00, właściwe będzie przybycie około godz. 12.00. Zbyt wczesne przybycie może wiązać się                 

z możliwością braku zapewnienia miejsca do oczekiwania. 

3. Budynek GCK jest wyłączony z użytkowania dla uczestników, poza dostępem do toalety 

dostępnej po zgłoszeniu pracownikowi GCK. 

4. Przed budynkiem GCK będą znajdować się 3 namioty, w których uczestnicy mogą przebywać 

oczekując na występ. Prosimy jednak o zachowanie bezpiecznego dystansu. 

5. Dla uczestników będą udostępnione dwa wejścia do budynku (od strony ul. św. Teresy –  

wejście główne oraz po przeciwnej stronie budynku – wejście do kina Mikroklimat). 

Rozlokowanie wejść jest pokazane na planie. 

6. Laureaci I etapu z numerami nieparzystymi proszeni są o korzystanie z wejścia od strony                 

ul. św. Teresy (wejście nr 1), natomiast z numerami parzystymi od strony kina (wejście nr 2). 

Oczekujący w namiotach będą informowani o momencie wejścia do budynku GCK. 

7. W budynku GCK jest obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, natomiast uczestnicy mogą 

zdjąć maseczkę wyłącznie na czas występu na scenie (sugerujemy, aby uczestnicy mieli ze sobą 

woreczek, torebkę itp. w którym bezpiecznie będą mogli odłożyć maseczkę na czas występu).  

8. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. 

9. Przypominamy, że uczestnikowi w budynku GCK (w tym na widowni) może towarzyszyć 

wyłącznie 1 osoba. W przypadku, gdy uczestnikiem jest grupa (szczególnie w kategoriach 

młodszych) prosimy o zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów, jednak ograniczając ich 

liczbę do niezbędnego minimum. 

10. Po występie uczestnicy wraz z opiekunami opuszczają budynek GCK wyjściem znajdującym się              

z tyłu sceny. 

11. Osoby przybywające w dniach 17-18 maja do Gminnego Centrum Kultury w Mrozach 

zobowiązane są do przestrzegania powyższych zaleceń oraz dostosowywania się do poleceń 

pracowników GCK. 

12. Szczególne prośby i potrzeby prosimy przesyłać na adres mailowy: 

koordynator.gckmrozy@gmail.com     

Zostaną one spełnione jedynie w miarę możliwości organizacyjnych.  

  



Gminne Centrum Kultury w Mrozach 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 

………………………………….. 
Imię i nazwisko artysty 

………………………………….. 
Telefon kontaktowy 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, podczas próby do finału XV Wojewódzkiego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2021” w dniu 17/18* maja 2021 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi w kraju w dniu podpisania oświadczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem 

2) Nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną 

koronawirusem 

 

 

………………………………….. 
data i czytelny podpis 

artysty / opiekuna prawnego niepełnoletniego artysty 

 

• niepotrzebne skreślić 

 

  



 

 

 


