
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 33/2021 z dnia 13 września 2021 r.

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ   
pn. „Pożegnanie Lata”

wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/2021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w  Białymstoku
z dnia 13 września 2021 r. 

/Planowany termin: 23 WRZEŚNIA 2021r. /

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

 Ustawy  z  dnia  20  marca  2009  r.  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171),

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876,
2369, z 2021 r. poz. 794, 803. 

 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  ze
zm.)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  sierpnia  2012  r.
w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 734 ze zm.)

 rekomendacji Ministerstwa  Rodziny  i  Polityki  Społecznej,  Ministra  Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 maja 2021 r. oraz 26 maja 2021 r.
i w związku z realizacją szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

2. Regulamin  dotyczy  wszystkich  osób,  które  w  czasie  trwania  imprezy  będą
przebywać na terenie, na którym odbywa się wydarzenie.

3. Każdy  uczestnik  wydarzenia  ma  obowiązek  stosować  się  do  postanowień
niniejszego regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy, poprzez określenie
zasad zachowania się uczestników  i korzystania przez nich  z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

5. Uczestnicy  imprezy  zobowiązani  są  do  zajmowania  miejsc  w  wydzielonych
miejscach z zachowaniem 1,5-metrowej odległości, w przypadku braku możliwości
zachowania  odstępu,  każdy  uczestnik  ma  obowiązek  noszenia  maski  maseczki
zakrywającej usta i nos, za wyjątkiem osób zwolnionych prawnie z tego obowiązku. 

6. Osoby  obecne  na  terenie  imprezy  są  zobowiązane  do  zachowywania  się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności
przestrzegania regulaminu imprezy. 

7. Uczestnicy  imprezy  są  zobowiązani  do  podporządkowania  się  poleceniom
Organizatora. 

8. W przypadkach wymagających interwencji lekarza należy powiadomić Organizatora
imprezy. 

9. Impreza  pn.  “Pożegnanie  Lata”   odbędzie  się  23  września  2021r.  w  godz.
10.00 – 13.00



10. Organizatorem imprezy są: 
• Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
• Stowarzyszenie „Dobrze Być Razem” w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9.

11. Miejscem imprezy jest teren rekreacyjny DPS w Białymstoku przy  ul. Świerkowej 9.
W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób.
Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

12. Koszty poczęstunku gości sfinansuje Stowarzyszenie “Dobrze Być Razem”.
13. Osobą reprezentującą organizatora jest Pan Karol Kossakowski – dyrektor Domu

Pomocy Społecznej w Białymstoku.
14. Koordynatorami  wydarzenia  są:  Anna  Wierzbicka  –  kierownik  działu

wspomagającego  i  Anna  Gutowska  –  kierownik  działu  opiekuńczego  w  Domu
Pomocy Społecznej w Białymstoku.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:

15. Impreza  ma  charakter  zamknięty  i  przeznaczona  jest  dla  mieszkańców  Domu
Pomocy Społecznej  w Białymstoku przy  ul.  Świerkowej  9  oraz  członków ich  rodzin  i
znajomych.

16. Wstęp jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek i napoje.

17.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  uczestniczyć  w  imprezie  wyłącznie  pod
opieką  osób  dorosłych  (rodziców/  prawnych  opiekunów)  i  na  ich  wyłączną
odpowiedzialność.  Organizator  nie  zapewnia  dzieciom  opieki  w  trakcie
trwania imprezy.

18.  Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie  osoby,  które znajdują się  na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz
stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.

19. Organizator zobowiązuje się zapewnić dodatkowe procedury dla osób pracujących
przy realizacji wydarzenia: 

a) obowiązkowe maseczki u wszystkich pracowników;

b) dezynfekcja rąk przy wejściu na teren imprezy i wyjściu; 

c) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej; 

d) wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji;

e)  osoby  biorące  udział  w  organizacji  wydarzenia  zobowiązane  są  do  pomiaru
temperatury i dezynfekcji rąk w momencie przystąpienia do pracy;

f) poszczególne działania przeprowadzane będą z dostosowaniem odległości 1,5m
tam, gdzie będzie to możliwe;



g)  organizator  zapewnia  regularną  dezynfekcję  powierzchni  używanych  przez
osoby uczestniczące w imprezie, z którymi mają bezpośredni kontakt. 

20. Szacunkowa liczba uczestników zostanie określona na podstawie telefonicznego
potwierdzenia  udziału  u  pracowników  socjlanych  Domu  i  kierownika  działu
wspomagającego.

21. Organizator wydzieli drogi wejść i przejścia na teren imprezy plenerowej. 

22.  Każdy  wchodzący  na  imprezę  plenerową jest  zobowiązany  do  dezynfekcji  rąk.
Płyny do dezynfekcji są ustawione bezpośrednio przy wejściu na teren imprezy. 

23.  Każdy  uczestnik  imprezy  plenerowej  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
opuszczenia terenu imprezy po jej zakończeniu. Opuszczanie terenu imprezy przez jej
uczestników następuje z zachowaniem bezpiecznego odstępu (2 m). 

24. Każdy wchodzący na imprezę zobowiązany jest (na żądanie Organizatora) poddać
się pomiarowi temperatury. Wynik pomiaru na poziomie 37,2 st. C i więcej powoduje
odmowę wstępu na imprezę. 

25. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania Imprezy przez osoby niepełnoletnie/ osoby
trzecie odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. 

26. Uczestników obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Domu poza wyznaczonymi
pomieszczeniami sanitarnymi. 

2 7 .  P u n k t  o p i e k i  m e d y c z n e j  n a  w y p a d e k  k o n i e c z n o ś c i  u d z i e l e n i a
n a g ł e j  p o m o c y  z n a j d u j e  s i ę  n a  t e r e n i e  I m p r e z y  i  j e s t  w y r a ź n i e
o z n a k o w a n y.

28.  W  przypadku  zauważenia  pożaru  lub  innego  miejscowego  zagrożenia  należy
postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a) Kto  zauważy  pożar  lub  inne  miejscowe  zagrożenie  podczas  spotkania
zobowiązany jest:

• powiadomić Organizatora,
• powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić

miejsce zagrożenia.

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego   powiadomienia
odpowiednich  służb  ratowniczych  i  równoczesnego  rozpoczęcia  akcji
ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie  z Instrukcją przeciwpożarową.

c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba
odpowiedzialna za Imprezę: Karol Kossakowski – dyrektor Domu.

d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

• W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego
życia ludzkiego,

• Należy  wyłączyć  dopływ  prądu  elektrycznego  w  obrębie  terenu
objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,

• Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.



• W  miarę  możliwości  usunąć  z  zasięgu  ognia  wszystkie  materiały
palne.

29. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest jednoznaczny
z  udzieleniem  ich  zgody  na  nieodpłatne  nagrywanie,  fotografowanie,  filmowanie  lub
dokonywanie  innego  rodzaju  zapisu  ich  wizerunku  oraz  na  transmitowanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu       w związku z jakimkolwiek
przekazem  medialnym  przedstawiającym  wydarzenie.  Uczestnikom  nie  przysługują
z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora. 

30. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu wydarzenia
z  uzasadnionych  powodów  (np.  siła  wyższa  m.in.  warunki  atmosferyczne,  powstałe
ogólne zagrożenie).

32.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Imprezy  bez  wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

33. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej Organizatora, tj. d  ps.bialystok.pl  
- w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

34.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  stosuje  się  przepisy  Ustawy
i Kodeksu Cywilnego.

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 roku.

http://www.przedszkole24.kei.pl/

