
 
 

REGULAMIN  

SILENT DISCO ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA BULWARACH PRZY RZECE EŁK 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ EŁCKIE CENTRUM KULTURY 

 

 
§1 

1. Regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego przez Ełckie Centrum Kultury na Bulwarach przy 
rzece Ełk podczas trwania epidemii. 
 

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.eck.elk.pl oraz w miejscu odbywania się wydarzenia. 
 

3. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury na Bulwarach przy 
rzece Ełk oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania 
jego postanowień. 

 
§2 

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Bulwarów przy rzece Ełk są zobowiązane zachowywać 
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu, w tym 
zaleceń sanitarnych. 

 
2. Każdy wchodzący na oznaczony teren Bulwarów przy rzece Ełk na którym odbywa się wydarzenie, 

zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni środkiem umieszczonym przed wejściem.  
 
3. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem 

COVID-19 (kaszel, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba proszona jest poinformować 
pracownika Ełckiego Centrum Kultury oraz dostosować się do wytycznych sanitarno-
epidemiologicznych.  

 
4. Nie mają prawa wstępu na teren Bulwarów przy rzece Ełk: osoby wnoszące alkohol, napoje, 

jedzenie, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub inne 
niebezpieczne przedmioty i narzędzia. 

 
5. Każdy uczestnik wydarzenia organizowanego przez Ełckie Centrum Kultury na Bulwarach przy 

rzece Ełk zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą przez cały czas trwania 
wydarzenia. Osoba, która nie będzie posiadać środków ochrony osobistej ust i nosa nie zostanie 
wpuszczona na oznaczony teren wydarzenia. Zakaz ten nie dotyczy: 

 
a. dzieci do 4 lat,  
b. osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie 

jest wymagane),  
c. osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia 

(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), 
d. osób, które tańcząc zachowują odpowiednią odległość od innych uczestników 

i przechodniów, tj. odległość nie mniejszą niż 2 m.  
 
6. Wpuszczanie osób rozpoczynać się będzie ok. 30 minut przed wydarzeniem. Uczestnicy powinni 

zajmować miejsca w kolejce po odbiór słuchawek zachowując odpowiednie odległości (2m) od 
siebie.  

 
 

http://www.eck.elk.pl/


 
 

 
 
 

7. Wymagane jest zachowanie przez uczestników odstępu między sobą, podczas przebywania na 
wyznaczonym terenie Bulwarów przy rzece Ełk. Nakaz nie dotyczy: 

 
a. rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
b. osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, 
c. osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów. 
 
8. Każda osoba zakłócająca wydarzenie lub nie stosująca się do obostrzeń sanitarnych będzie musiała 

opuścić wyznaczony teren Bulwarów przy rzece Ełk. 
 

§3 
1. Słuchawki, które odbierają Uczestnicy wydarzenia będą zdezynfekowane, a oddawane przez 

Użytkowników dezynfekowane na bieżąco. 
 

2. Osoba odbierająca słuchawki potwierdza odbiór kompletnych i sprawnych słuchawek, które 
wydawane są na dwa sposoby: 

 

a. Pozostawienie kaucji w postaci dokumentu ze zdjęciem z wyłączeniem dowodu 
osobistego (legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy, karta miejska itp. ) 

b. Pozostawienie kaucji 200 zł 
 

Wybranie dowolnej metody zależy od osoby odbierającej słuchawki. 
 

3. Dostęp do przechowywanych dokumentów na czas użyczenia słuchawek posiada tylko obsługa 
słuchawek w ilości osób: 1. Pozostawiony dokument wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych w celu zachowania bezpieczeństwa Organizatora i uczestników wydarzenia. 
 

4. Po zakończeniu wydarzenia lub gdy Uczestnik decyduje o opuszczeniu wydarzenia jest on 
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu słuchawek w stanie niepogorszonym, wtedy też 
Użyczający ma obowiązek zwrócić dokument lub kaucję Uczestnikowi, wtedy też wszelkie dane 
Uczestnika są trwale usuwane.   

 

5. W razie braku zwrotu lub uszkodzenia słuchawek Uczestnik wydarzenia zapłaci Użyczającemu 
słuchawki 200 złotych kary umownej za 1 szt. słuchawek. 

 
6. Uczestnicy wydarzenia mogą tańczyć w słuchawkach w promieniu 500 metrów od stanowiska 

DJ’a: 
a. Jeśli uczestnicy zachowują dystans co najmniej 2 metrów od innych osób mogą tańczyć 

bez zakrywania maseczką ust i nosa 
b. Jeśli uczestnicy nie są w stanie zachować 2 metrów odległości od innych osób maja 

obowiązek zakrywania ust i nosa podczas tańca.  
 

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne wg przepisów o właściwości ogólnej, 
przemiennej lub przez sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.  

 


