
Załącznik do Regulaminu 100.ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM -ŚWIĘTO KAWALERII POL-
SKIEJ – KOMAROWSKA POTRZEBA 2020. 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW  

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 100.ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM -ŚWIĘTO
KAWALERII POLSKIEJ – KOMAROWSKA POTRZEBA 2020. 

Dbając  o dobrostan  wszystkich  uczestników obchodów 100.  Rocznicy  Bitwy pod Komarowem

w  dn.  26-30.08.2020  i  realizując  wytyczne  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,

Ministerstwa  Rozwoju  oraz  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dla  organizatorów  imprez

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że

uczestnictwo w obchodach Setnej Rocznicy Bitwy pod Komarowem jest równoznaczne z akcepta-

cją regulaminu imprezy, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

Informujemy, że :

 Powołaliśmy koordynatora do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich odpowied-

nich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sani-

tarno-epidemiologicznej;

 Zbieramy dane kontaktowe osób do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);

 Wymagamy noszenia maseczek/przyłbic u wszystkich osób, szczególnie mających kontakt z pu-

blicznością;

 Ustalamy punkt dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu, a przy toaletach udo-

stępniamy środki do dezynfekcji;

 Udostępniamy pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;

 Zapewniamy wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do de-

zynfekcji;

 Przeprowadzamy szkolenie osób pracujących przy obsłudze wydarzenia w zakresie bezkontakto-

wej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;

 Przygotowaliśmy odpowiednią instrukcję BHP, uwzględniającą wytyczne GIS.

Regulamin obchodów Setnej Rocznicy Bitwy pod Komarowem został zaktualizowany pod kątem

wprowadzenia do niego dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego i mówi

o tym, że:

 Uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie przy rejestracji po przyjeździe na teren

imprezy, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przeby-

wa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (wzór w załączeniu ); 



 Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej takiej

jak :

- maseczki ochronne zakrywające usta i nos,

- środki dezynfekujące,

 - rękawiczki ochronne, 

 Organizator udostępni dane osobowe uczestnika Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w przy-

padku wykrycia COVID-19 u tego lub u innego uczestnika;

 Dane kontaktowe mogą zostać użyte do łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego za-

kończeniu i będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Powołany zostanie koordynator do spraw zdrowotnych dbający o zachowanie wszelkich odpowied-

nich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z powiatowej stacji sanitarno-epidemiolo-

gicznej w Zamościu. 

Na miejscu przeprowadzimy szkolenie osób pracujących przy obsłudze wydarzenia w zakresie bez-

kontaktowej obsługi uczestników jak też publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie. Tak

planujemy harmonogram wydarzenia, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie

w jednym miejscu.

Przygotowaliśmy odpowiednią instrukcję BHP, która jest załącznikiem regulaminu, uwzględniającą

wytyczne GIS, i informujemy, że: 

 obowiązuje konieczność zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy uczestnikami;

 wymagamy noszenia maseczek/przyłbic u wszystkich osób, szczególnie mających kontakt z pu-

blicznością;

 wymagamy dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren obozu i wyjściu; 

 obowiązuje częste mycie i dezynfekcja rąk oraz sprzętu na terenie obozu;

 zużyte środki ochrony osobistej wyrzucamy do odpowiednio przygotowanych i oznaczonych po-

jemników;

 spożywanie posiłków dla uczestników będzie odbywać się z uwzględnieniem zasad reżimu re-

stauracyjnego w naczyniach jednorazowych i będzie się odbywało na podobozach.

Z poważaniem                                           Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowe”

                                                                               Tomasz Dudek

                                                                

1) W załączeniu wzór oświadczenia niezbędnego do zarejestrowania Uczestnika 

2) Wytyczne obowiązkowe 



WYTYCZNE OBOWIĄZKOWE DLA : 
100. ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM – ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ - 
KOMAROWSKA POTRZEBA 2020 :

Dbając o dobrostan wszystkich uczestników obchodów Setnej Rocznicy Bitwy pod Komarowem w 
dn. 28-30.08.2020 i realizując wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
sterstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że:

 Powołaliśmy koordynatora do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich odpowied-
nich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sani-
tarno-epidemiologicznej;

 Zbieramy dane kontaktowe osób do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
 Wymagamy noszenia maseczek/przyłbic u wszystkich osób, szczególnie mających kontakt z pu-

blicznością;
 Ustalamy punkt dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu, a toaletach udostęp-

niamy środki do dezynfekcji;
 Udostępniamy pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;
 Zapewniamy wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do de-

zynfekcji;
 Przeprowadzamy szkolenie osób pracujących przy obsłudze wydarzenia w zakresie bezkontakto-

wej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
 Przygotowaliśmy odpowiednią instrukcję BHP, uwzględniającą wytyczne GIS.

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia (BHP):
1. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:

 środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wej-
ściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią;

 udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby 
móc zachować wymagany dystans;

 oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z
odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;

 udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;

 umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z 
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);

 sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę. 
2. Sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:

 stosowanie specjalnych środków dezynfekujących;

 obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania takich pomieszczeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury, z którą kontaktuje się nasz uczestnik;

3. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowni-
ków i obsługi (sztab/obsługa mają osobne sanitariaty). 

4. Istnieje obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego o za-
stosowanych środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod kątem epidemiolo-
gicznym.

5. Serwowanie posiłków dla obsługi z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.
6. Dostępność płynów do dezynfekcji w strefie konsumpcji posiłków.



Zasady pracy artystycznej i wykonawczej podczas obchodów Setnej Rocznicy Bitwy pod Ko-
marowem:
1. Wolontariusze-aktorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w 

momencie przystąpienia do pracy.
2. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra 

pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
3. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i re-

kwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
4. Kostiumy: po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imie-

niem i nazwiskiem danego artysty, a następnie uprany.
5. Mikroporty/mikrofony: indywidualne dla każdego aktora/mówcy, podpisane, na czas trwania 

całego przedstawienia, zdezynfekowane pomiędzy użytkowaniem. 

Zasady organizacji widowni:
1. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:

• zakrywania ust i nosa przez widzów;
• udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc, ustawianie się widzów 

co 1,5 m (obowiązek ten nie dotyczy opiekunów z dzieckiem do ukończenia 13. roku
życia oraz z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

• wprowadzenie oznaczeń poziomych, wydzielających odpowiednie strefy, umożli-
wiające zachowanie dystansu społecznego;

2. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic infor-
macyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 
1,5 metra.

2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
• wyposażenie wolontariuszy pracujących na widowni w odpowiednie środki ochrony 

osobistej;
• ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
• obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na 

teren imprezy;
• jeśli to możliwe - podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstę-

pach czasowych;
• w przypadku obiektów posiadających jedno wejście ustalenie odrębnych godzin wej-

ścia dla poszczególnych grup osób;
• w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie 

największą ilość wejść;
4. Rozejście się publiczności:

• sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie naj-
pierw osób starszych;

• udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
• kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

Procedury dla imprez plenerowych.
1. Wymaganie zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami imprezy 

plenerowej (obsługi, rekonstruktorów oraz widowni).
7. Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i 

środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.
8. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi 

pomieszczeń i toalet.



9. Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.
10. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni, aby uniemożliwić mieszanie się pu-

bliczności z osobami z obozu organizatora.
11. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wyda-

rzenia organizatorzy udostępnią listę uczestników i obsługi odpowiednim pracownikom Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Prowadzenie działalności handlowej podczas wydarzenia (sprzedaż gadżetów):
1. Wolontariusze wykonujący bezpośrednią obsługę klienta mają mieć zakryte nos i usta ma-

ską, maseczką, albo przyłbicą; mają mieć dostęp do środków do dezynfekcji rąk.
2. postawić pojemniki z płynem dezynfekującym przy punktach sprzedaży.
3. wyposażyć stanowiska obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą klienta od 

obsługi.
4. dezynfekować ręce, lady i czytniki płatnicze raz na godzinę. Zaleca się dezynfekcję PIN-

padów, skanerów każdorazowo po/przed użyciem. 
5. Należy zapewnić odległość między ladami co najmniej 1,5 metra
6. Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.
7. Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.


