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Zasady funkcjonowania i organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach  

w trakcie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych MKIDN 

 

 

1. Obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Siedleckiej 1a czynny jest w godzinach  

7.00-22.00 

2. Działalność kina odbywa się: 

1) przy maksymalnym udostępnieniu 50% miejsc na widowni. 

2) pod warunkiem realizowania przez widzów obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110, 284, 568 i 695) ust i nosa, w ten sposób, że przerwa między seansami trwa co 

najmniej 1 godzinę, podczas której następuje wentylacja sali.  

3. Szczegóły korzystania z kina zawiera Regulamin Korzystania z Sali Widowiskowej MOK w 

okresie obowiązywania stanu epidemii. 

4. Do działalności sali widowiskowej w zakresie koncertów, spektakli i innych form działalności 

twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, ust. 2.  i 3. stosuje się 

odpowiednio.   

5. Działalność sali widowiskowej w zakresie targów, wystaw, kongresów, konferencji, wykładów, 

prób, spotkań jest możliwa: 

1) pod warunkiem realizowania przez widzów i klientów obowiązku zakrywania przy pomocy 

odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110, 284, 568 i 695) ust i nosa, 

2) pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprez znajdować może się nie więcej niż 1 

osoba na 4 m
2
 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów,  

z wyłączeniem obsługi.  

6. Działalność z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiekcie przy ul. Siedleckiej 1a, 

odbywa się przy zastosowaniu wskaźnika, według którego, na jednego uczestnika musi 

przypadać co najmniej 10 m
2
 według tabeli nr 1. 

7. Możliwe jest prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych 

przestrzeniach przy zachowaniu min. 2 metrów odległości między uczestnikami.  

8. Indywidualne zajęcia (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w 

pomieszczeniu, odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m przy zachowaniu 

dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je 

użytkują. 

9. Uczestników poszczególnych grup obowiązuje Regulamin Udziału w Zajęciach w MOK 

10. Zwiedzanie wystaw odbywa się w Galerii OBOK w według Regulaminu Zwiedzania Wystaw. 

Zawieszone są do odwołania wernisaże towarzyszące wystawom. 

11. W związku z zaleceniem nieangażowania w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 

roku życia oraz przewlekle chorych zawiesza się do odwołania próby zespołu „Balbiny”.  

12. Rekomendowany jest zakup biletów na seanse kinowe oraz inne wydarzenia artystyczne za 

pośrednictwem strony internetowej MOK. 

13. Zapisy i opłaty za zajęcia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Strefa Zajęć.  

14. Możliwe jest prowadzenie działalności statutowej w trybie online. 
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15. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu funkcjonuje według szczegółowych 

zasad zawartych w Regulaminie TOEE. 

16. Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży funkcjonuje według zasad zawartych w 

Regulaminie udziału w zajęciach w Filii MOK w Trzebieży. 

17. Przy organizacji imprez plenerowych i kinowych seansów plenerowych obowiązują Zasady 

organizacji imprezy plenerowej/ kina plenerowego wprowadzone przez MOK na czas 

obowiązywania stanu epidemii. 

18. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 15 czerwca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


