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I. Wewnętrzne zasady organizatora Festiwalu  
 

1. Organizatorem Festiwalu Folkloru Polskiego 54. Sabałowe Bajania jest Bukowiańskie Centrum 

Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej reprezentowane przez Dyrektora mgr Bartłomieja 

Koszarka. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia 2020 r.  

2. Ustala się program Festiwalu, który będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na 

stronie internetowej oraz będzie możliwy do pobrania w wersji drukowanej na stanowisku informacyjno-

organizacyjnym przed Domem Ludowym – załącznik nr 1.  

3. Jako miejsce organizacji Festiwalu wyznacza się budynek Bukowiańskiego Centrum Kultury  

„Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej wraz z przylegającym terenem.  

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz w celu koordynacji działań wszystkich pracowników, 

artystów, zaproszonych gości powołuje się koordynatora do spraw zdrowotnych Panią mgr pielęgniarstwa 

Patrycję Plewę. Wyznaczony koordynator będzie odpowiedzialny za zachowanie wszelkich ustalonych 

poniżej procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

5. Przed rozpoczęciem Festiwalu zostanie sporządzona lista osób zatrudnionych do obsługi wydarzenia 

/pracownicy BCK, ochrona/ jak również listy wszystkich wykonawców i zaproszonych gości z podaniem 

danych kontaktowych oraz oświadczeń o stanie zdrowia – załącznik nr 2. Dział kadr zapewni stosowne 

umowy z kontrahentami oraz z osobami na umowę zlecenie/ dzieło, w których zostanie zawarta klauzula 

RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia. Oświadczenia o stanie zdrowia 

zostaną zabrane przez koordynatora przed rozpoczęciem przesłuchań.  

6. Na stronie internetowej organizator zamieści informację o konieczności stosowania maseczek 

ochronnych/przyłbic dla wszystkich pracowników i kontraktorów. Organizator umożliwi dostęp do 

maseczek /odpłatnie/.  

7. Organizator zapewni pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym przy każdym wejściu do budynku Domu 

Ludowego oraz przy wejściu i wyjściu z terenu Bukowiańskiego Centrum Kultury, a także w każdej 

toalecie. Przy pojemnikach zostaną zamieszczone informację o sposobie dezynfekcji rąk – załącznik nr 3.  

8. Organizator zapewni dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej /rękawiczki, maseczki 

jednorazowe/.  

9. Personel sprzątający przy dezynfekcji elementów kontaktowych oraz przy sprzątaniu sanitariatów 

zostanie wyposażony w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej /rękawice ochronne z oznaczeniem 

do czynników biologicznych/ oraz w środki do dezynfekcji. Podobne środki ochronne będą posiadać 

pracownicy ochrony. Pracownicy po wykonaniu dezynfekcji zapisują czynności w liście kontrolnej – 

załącznik nr 4.  

10. Teren BCK zostanie ogrodzony i zostanie wyznaczone jedno wejście i jedno wyjście, przy którym będą 

pracownicy ochrony odpowiedzialni za wpuszczacie i wypuszczanie gości na teren oraz odpowiedzialni za 

utrzymywanie stałej ilości uczestników – w ilości 150 osób (kontrola ilości na podstawie tzw. „klikaczy”).  
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11. W sali widowiskowej Domu Ludowego zostanie ograniczona ilość miejsc do zajmowania w taki sposób, 

aby goście mogli zasiadać w ławkach, co drugie miejsce i w tzw. „szachownicę”. W tym celu zostaną 

zaznaczone trwale za pomocą taśmy miejsca wolne. W sali na parterze może być maksymalnie 100 osób. Na 

antresoli zostanie w podobny sposób ograniczona ilość miejsc do 25 osób. W sali warsztatowej 

przeznaczonej na zajęcia z twórcami ludowymi może przebywać 8 osób wraz z instruktorem, maksymalna 

ilość osób odwiedzających salę wystawową to 13 osób wraz z opiekunem Ogólnopolskiej Wystawy 

Twórczości Ludowej. 

12. Artyści zostaną poinformowani o braku możliwości przebierania się w garderobach na terenie  

Domu Ludowego – przychodzą na przesłuchanie gotowi do występu.  

13. Goście zostaną poinformowani o konieczności zabierania ze sobą okryć wierzchnich na salę,  

brak możliwości pozostawiania w szatniach.  

14. W przypadku używania mikrofonów organizator dopilnuje, aby po każdym użyciu mikrofon był 

dokładnie zdezynfekowany.  

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa medycznego na czas Paradnego Przejazdu Zaprzęgami Konnymi 

będzie dyżurował mobilny zespół pogotowia ratunkowego.  

16. Organizator zezwoli na swoim terenie na prezentacje dorobku Bukowiańskiego Koła Gospodyń 

Wiejskich pod warunkiem zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zostanie spisana 

stosowna umowa na użyczenie terenu na czas trwania Festiwalu. 

18. Organizator przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz 

procedur stosowanych na imprezie.  

 

II. Zasady organizacji Festiwalu. 

1. Dzień pierwszy 13 sierpnia /czwartek/  

 

Przejazd kapel i zaproszonych gości  

 

Przejazd Zaprzęgami Konnymi rozpocznie się o godzinie 11.00. Trasa Przejazdu: Bukowina Kościół - 

Bukowina „Klin” - Bukowiańskie Centrum Kultury.  

Do przewozu gości zostanie wykorzystanych:  

 10 bryczek dużych, w których będzie mogło usiąść po 10 osób w każdej /co drugie miejsce wolne/ w 

dwóch rzędach oddzielonych od siebie pleksą przezroczystą,  

 10 bryczek małych, – w których będzie mogło usiąść po 4 osoby w każdej,  

Ogólna liczba przewożonych osób nie przekroczy 150.  
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Zasady bezpieczeństwa podczas przejazdu: 

  

 Bryczki /elementy kontaktowe siedziska/ zostaną zdezynfekowane przed wsiadaniem gości 

przez właścicieli bryczek – środki dezynfekcyjne zapewniają właściciele bryczek we własnym 

zakresie.  

 Uczestnicy przejazdu posiadają założone maseczki lub przyłbice, w które zaopatrują się we 

własnym zakresie. 

 Do zabezpieczenia medycznego przejazdu zostanie zadysponowany zespół ratownictwa 

medycznego. 

 Bryczki nie spełniające wymogów technicznych (w szczególności: niesprawne hamulce, 

niewłaściwa uprząż, złe ogumienie,) nie będą dopuszczone do udziału w przejeździe. 

 Osoba powożąca winna być pełnoletnia. 

 Woźnice zobligowani są w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób 

oraz do stosowania się do poleceń organizatorów, policji oraz służby ochrony i służby 

porządkowej. 

 Woźnice zobowiązani są do udostępnienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom 

uprzywilejowanym. 

 

Zasady bezpieczeństwa przy zakończeniu przejazdu:  

Po zakończeniu przejazdu bryczki zatrzymują się w pobliżu wejścia na teren Bukowiańskiego Centrum 

Kultury „Dom Ludowy”, gdzie goście są zapraszani do wysiadania w odstępach, przez pracowników 

ochrony. Następnie wchodzą oni przez bramki na teren wydarzenia, przy których porządkowi będą 

kontrolować ilość wchodzących na podstawie tzw. „klikaczy”. Na terenie wydarzenia będzie znajdować 

się do 150 osób.  

 

Przesłuchania konkursowe w Domu Ludowym  

 Oficjalne otwarcie będzie trwało w godzinach od 12.00 do 14.00 na scenie przed Domem Ludowym 

lub w sali Domu Ludowego (w zależności od pogody).  

 Przesłuchania konkursowe będą trwały w godzinach od 15.00-18.00 w sali Domu Ludowego.  

 Goście wchodzący do Domu Ludowego kierowani będą przez koordynatora przez jedno wejście 

główne, a do wyjścia przez 2 odrębne wyjścia boczne.  

 Przed wejściem zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Goście dezynfekują ręce oraz muszą 

mieć założone maseczki lub przyłbice.  

 Po zakończeniu oficjalnego otwarcia o godz. 14.00 goście są proszeni o opuszczenie Domu 

Ludowego, a w tym czasie wyznaczeni pracownicy wietrzą i dezynfekują pomieszczenia łącznie z 

sanitariatami zapisując wykonane czynności w liście kontrolnej. Podobnie postępuje się o godz. 

18.00 po zakończeniu przesłuchań konkursowych.  

 Pracownicy opróżniają kosze z zużytymi rękawicami jednorazowymi – maseczkami itp.  
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Warsztaty plastyczne dla dzieci w Domu Ludowym  

 Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez twórców ludowych uczestniczących w Kiermaszu 

Sztuki Ludowej z zakresu tradycyjnych dziedzin twórczości np. z bibułkarstwa, malarstwa na szkle,  

lub koronkarstwa. 

 Zajęcia odbywać się będą w sali warsztatowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali warsztatowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnicy 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Uczestnicy warsztatów zaraz po przyjściu do pracowni zajmują swoje stanowiska pracy, korzystając 

tylko z materiałów przygotowanych na danym stanowisku, nie wymieniają się przyborami. 

 Warsztaty odbywają się w godzinach od 11:00 do 16:00, z zaplanowaną przerwą na wietrzenie i 

dezynfekcję co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 

 

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Ludowej w Domu Ludowym   

 Na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Ludowej znajdować się będą eksponaty twórców 

ludowych, prezentujących swój dorobek twórczy, będą one dostarczone przed rozpoczęciem 

Festiwalu. 

 Wystawa odbywać się będzie na sali wystawowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali wystawowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Zwiedzający 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Wystawa dostępna jest do zwiedzania w godzinach od 10:00 do 20:00, z zaplanowanymi przerwami 

na wietrzenie i dezynfekcję, co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 

 

Kiermasz Sztuki Ludowej – godz. 10:00-20:00 (otoczenie Domu Ludowego)  

Twórcy ludowi zaproszeni do udziału w kiermaszu zostaną pouczeni w piśmie skierowanym do nich o 

obowiązku stosowania się do opracowanych procedur bezpieczeństwa, ponadto będą zobowiązani do 

zapewnienia na swoich stoiskach środków dezynfekcyjnych oraz elementów ochrony dróg 

oddechowych (maseczki, przyłbice) we własnym zakresie /ustawienie stanowisk w odległości co 

najmniej 2 metry od siebie/.  

 

Wydarzenie plenerowe - koncert wieczorny – godz. 20.00 (scena przed Domem Ludowym) 

 Pracownicy ochrony na bieżąco kontrolują liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia, aby 

była zgodna z obowiązującymi przepisami.  

 Rotacja osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony w miejsce osób wychodzących są 

wpuszczane osoby nowe. 
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2. Dzień drugi 14 sierpnia /piątek/ 

 

Przesłuchania konkursowe w Domu Ludowym  

 Przesłuchania konkursowe będą trwały w godzinach od 10.00-14.00 oraz od 15.00-18.00 w sali 

Domu Ludowego.  

 Goście wchodzący do Domu Ludowego kierowani będą przez koordynatora przez jedno wejście 

główne, a do wyjścia przez 2 odrębne wyjścia boczne.  

 Przed wejściem zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Goście dezynfekują ręce oraz muszą 

mieć założone maseczki lub przyłbice.  

 Po zakończeniu pierwszej części przesłuchań o godz. 14.00 uczestnicy są proszeni o opuszczenie 

Domu Ludowego, a w tym czasie wyznaczeni pracownicy wietrzą i dezynfekują pomieszczenia 

łącznie z sanitariatami zapisując wykonane czynności w liście kontrolnej. Podobnie postępuje się o 

godz. 18.00 po zakończeniu 2 części przesłuchań.  

 

Warsztaty plastyczne dla dzieci w Domu Ludowym  

 Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez twórców ludowych uczestniczących w Kiermaszu 

Sztuki Ludowej z zakresu tradycyjnych dziedzin twórczości np. z bibułkarstwa, malarstwa na szkle,  

lub koronkarstwa. 

 Zajęcia odbywać się będą w sali warsztatowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali warsztatowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnicy 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Uczestnicy warsztatów zaraz po przyjściu do pracowni zajmują swoje stanowiska pracy, korzystając 

tylko z materiałów przygotowanych na danym stanowisku, nie wymieniają się przyborami. 

 Warsztaty odbywają się w godzinach od 11:00 do 16:00, z zaplanowaną przerwą na wietrzenie i 

dezynfekcję co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 

 

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Ludowej w Domu Ludowym   

 Na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Ludowej znajdować się będą eksponaty twórców 

ludowych, prezentujących swój dorobek twórczy, będą one dostarczone przed rozpoczęciem 

Festiwalu. 

 Wystawa odbywać się będzie na sali wystawowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali wystawowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Zwiedzający 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Wystawa dostępna jest do zwiedzania w godzinach od 10:00 do 20:00, z zaplanowanymi przerwami 

na wietrzenie i dezynfekcję, co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 
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Kiermasz Sztuki Ludowej – godz. 10:00-20:00 (otoczenie Domu Ludowego)  

Twórcy ludowi zaproszeni do udziału w kiermaszu zostaną pouczeni w piśmie skierowanym do nich o 

obowiązku stosowania się do opracowanych procedur bezpieczeństwa, ponadto będą zobowiązani do 

zapewnienia na swoich stoiskach środków dezynfekcyjnych oraz elementów ochrony dróg 

oddechowych (maseczki, przyłbice) we własnym zakresie /ustawienie stanowisk w odległości co 

najmniej 2 metry od siebie/. 

 

Wydarzenie plenerowe - koncert wieczorny – godz. 20.00 (scena przed Domem Ludowym) 

 Pracownicy ochrony na bieżąco kontrolują liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia, aby 

była zgodna z obowiązującymi przepisami.  

 Rotacja osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony na miejsce osób wychodzących są 

wpuszczane osoby nowe.  

3. Dzień trzeci 15 sierpnia /sobota/ 

 

Przesłuchania konkursowe w Domu Ludowym  

 Przesłuchania konkursowe będą trwały w godzinach od 10.00-14.00 oraz od 15.00-18.00 w sali 

Domu Ludowego.  

 Goście wchodzący do Domu Ludowego kierowani będą przez koordynatora przez jedno wejście 

główne, a do wyjścia przez 2 odrębne wyjścia boczne. 

 Przed wejściem zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Goście dezynfekują ręce oraz muszą 

mieć założone maseczki lub przyłbice.  

 Po zakończeniu pierwszej części przesłuchań o godz. 14.00 uczestnicy są proszeni o opuszczenie 

terenu BCK, a w tym czasie wyznaczeni pracownicy wietrzą i dezynfekują pomieszczenia łącznie z 

sanitariatami zapisując wykonane czynności w liście kontrolnej. Podobnie postępuje się o godz. 

18.00 po zakończeniu 2 części przesłuchań. 

  

Warsztaty plastyczne dla dzieci w Domu Ludowym  

 Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez twórców ludowych uczestniczących w Kiermaszu 

Sztuki Ludowej z zakresu tradycyjnych dziedzin twórczości np. z bibułkarstwa, malarstwa na szkle,  

lub koronkarstwa. 

 Zajęcia odbywać się będą w sali warsztatowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali warsztatowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnicy 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Uczestnicy warsztatów zaraz po przyjściu do pracowni zajmują swoje stanowiska pracy, korzystając 

tylko z materiałów przygotowanych na danym stanowisku, nie wymieniają się przyborami. 
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 Warsztaty odbywają się w godzinach od 11:00 do 16:00, z zaplanowaną przerwą na wietrzenie i 

dezynfekcję co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 

Ogólnopolska Wystawa Twórczości Ludowej w Domu Ludowym   

 Na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Ludowej znajdować się będą eksponaty twórców 

ludowych, prezentujących swój dorobek twórczy, będą one dostarczone przed rozpoczęciem 

Festiwalu. 

 Wystawa odbywać się będzie na sali wystawowej posiadającej odrębne wejście. 

 Przed wejściem do sali wystawowej zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Zwiedzający 

dezynfekują ręce oraz muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. 

 Wystawa dostępna jest do zwiedzania w godzinach od 10:00 do 20:00, z zaplanowanymi przerwami 

na wietrzenie i dezynfekcję, co potwierdzane jest w liście kontrolnej. 

 

Kiermasz Sztuki Ludowej – godz. 10:00-20:00 (otoczenie Domu Ludowego)  

Twórcy ludowi zaproszeni do udziału w kiermaszu zostaną pouczeni w piśmie skierowanym do nich o 

obowiązku stosowania się do opracowanych procedur bezpieczeństwa, ponadto będą zobowiązani do 

zapewnienia na swoich stoiskach środków dezynfekcyjnych oraz elementów ochrony dróg 

oddechowych (maseczki, przyłbice) we własnym zakresie /ustawienie stanowisk w odległości co 

najmniej 2 metry od siebie/. 

 

Wydarzenie plenerowe - koncert wieczorny – godz. 20.00 (scena przed Domem Ludowym) 

 Pracownicy ochrony na bieżąco kontrolują liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia, aby 

była zgodna z obowiązującymi przepisami.  

 Rotacja osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony na miejsce osób wychodzących są 

wpuszczane osoby nowe. 

 

4. Dzień czwarty 16 sierpnia /niedziela/ 

 

Zakończenie Festiwalu - ogłoszenie wyników 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów w godzinach od 16.00-18.00 w sali Domu Ludowego.  

 Goście wchodzący do Domu Ludowego kierowanie będą przez koordynatora przez jedno wejście 

główne, a do wyjścia przez 2 wyjścia boczne.  

 Przed wejściem zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Goście dezynfekują ręce oraz muszą 

mieć założone maseczki lub przyłbice.  

 Po zakończeniu około godz. 18.00 goście wychodzą terenu BCK – zakończenie wydarzenia.  
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III. Procedury zakwaterowania gości w pokojach na terenie Domu 

Ludowego. 
1. W jednym pokoju hotelowym mogą przebywać tylko cztery osoby (pokój ośmioosobowy) lub dwie osoby 

(pokój czteroosobowy). Jeśli osoby są z jednej rodziny lub gospodarstwa domowego i jest ich np. 4/8 to 

mogą zająć 1 wspólny pokój.  

2. W każdym pokoju będzie zapewniony płyn do dezynfekcji.  

3. Istnieje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych w pokojach.  

4. Przy zameldowaniu gościa do pokoju pracownik zbiera informacje w ankiecie o stanie zdrowia oraz dane 

personalne.  

IV. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 
1. Organizator zapewnia jedno wolne pomieszczenie w Domu Ludowym z przeznaczeniem do odizolowania 

osoby z objawami podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pomieszczenie będzie wyposażenie 

w płyn do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe i termometr bezdotykowy.  

2. W pomieszczeniu będzie wykaz telefonów do Sanepidu w Zakopanem, w Nowym Targu oraz w 

Krakowie.  

3. Koordynator do spraw zdrowotnych dokona pomiaru temperatury i w porozumieniu z Organizatorem 

powiadomi stację Sanepid w Zakopanem.  

4. Organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

Źródła opracowania:  

1. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa  

SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 

Inspektor Sanitarny 

2. Wytycznych dla branży hotelowej Ministerstwo Rozwoju  

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w sprawie prowadzenia zajęć edukacyjnych 

4. Program festiwalu 

 

Organizator zastrzega sobie prawo aktualizacji procedur bezpieczeństwa lub warunków realizacji 

Festiwalu w przypadku zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  

 

Osoby biorące udział w Festiwalu są świadome sytuacji epidemicznej i możliwości zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

Uczestnicy znają powyższe ryzyko, biorą udział w wydarzeniu na swoją odpowiedzialność. 

W związku z powyższym Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” nie będzie ponosiło 

odpowiedzialności za zakażenie koronawirusem wynikłe w skutek uczestnictwa w Festiwalu. 
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V. Załączniki  
 

1. Program festiwalu  

2. Ankieta informacyjna 

3. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 

4. Lista kontrolna dezynfekcji  

5. Zakres obowiązków dla koordynatora do spraw zdrowotnych podczas Festiwalu 

Folkloru Polskiego 54. Sabałowe Bajania w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 
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Program 

Festiwal Folkloru Polskiego 

54. SABAŁOWE BAJANIA 

Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych 

Bukowina Tatrzańska, 13 - 16 sierpnia 2020 r. 

 

13 sierpnia (czwartek) 

11.00 Paradny przejazd kapel i zaproszonych gości zaprzęgami konnymi przez Bukowinę Tatrzańską 

12.00 OFICJALNE OTWARCIE 54. SABAŁOWYCH BAJAŃ, 

prezentacja muzyk, występy zespołów regionalnych 

15.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy) 

20.00 Koncert zespołu GRONICKI (scena przed Domem Ludowym) 

21.00 Zabawa na folkowo z zespołem MURAŃ (scena przed Domem Ludowym) 

 

14 sierpnia (piątek) 

10.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy) 

15.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy) 

20.00 Występ zespołu MUZYKANCKO SIYŁA (scena przed Domem Ludowym) 

21.00 Zabawa na folkową nutę (scena przed Domem Ludowym) 

 

15 sierpnia (sobota) 

10.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy) 

15.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy) 

20.00 Koncert zespołu SOKÓŁ ORCHESTRA (scena przed Domem Ludowym) 

21.00 Koncert romskiego zespołu KAŁE BAŁA (scena przed Domem Ludowym) 

 

16 sierpnia (niedziela) 

16.00 OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW 54. SABAŁOWYCH BAJAŃ 

Wręczenie dyplomów i nagród (Dom Ludowy) 

 

Wydarzenia towarzyszące: 

1. OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ 

    (w godz. 10.00 - 20.00; świetlica Domu Ludowego) 

2. KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ (w godz. 10.00 - 20.00 przy Domu Ludowym) 

3. Prezentacja dorobku KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH z Bukowiny Tatrzańskiej  

    (13-15 sierpnia w godz. 10.00 - 12.00 teren przed Domem Ludowym) 

4. BAJANIOWE ŚPASY - zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez twórców 

     ludowych (13-15 sierpnia w godz. 11.00 - 16.00; Dom Ludowy) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 
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Data oświadczenia ………………………… 
 

ANKIETA INFORMACYJNA 

Imię i Nazwisko ............................................................................................................  

Miejsce zamieszkania  .................................................................................................  

Numer telefonu do kontaktu,  E-mail ............................................................................  

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2? 
 

O Tak 
O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w 
rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  
na stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports) 
 

O Tak 
O Nie 

3. Czy występują u Pana(i) objawy? 
 

O Gorączka powyżej 38°C 
O Kaszel 
O Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

 

INFORMACJA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 

poz. 1000), informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej,  

ul. Kościuszki 87, tel. 18 20 772 21 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest:  

Andrzej Skupień, adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl, tel. +48182000870 w. 68.  

3.Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Centrum. 

4.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez 

okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.  

6.Dane osobowe zebrane w ankiecie informacyjnej mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym 

Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  

7.Ze względu na sytuację epidemiczną podanie danych osobowych jest  niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum 

Kultury „Dom Ludowy” w/w celów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy. 

8.Uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

podpis uczestnika/(opiekuna prawnego dla uczestników niepełnoletnich)** 
 
** za osoby niepełnoletnie podpis składa rodzic/opiekun prawny 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl
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Lista kontrolna potwierdzająca mycie i dezynfekcję sanitariatów  
 

Data  ____________     miejsce/piętro _____________________ 
 

Lp.  Nazwisko i Imię pracownika  Godzina wykonania 
czynności  

Podpis pracownika Uwagi  
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Dzienna karta dezynfekcji sali w Domu Ludowym 
 
dnia___________________________ 
 
 

Lp Nazwa 
dezynfekowanej 
powierzchni  

Godz. 
dezynfekcji 

podpis Godz. 
dezynfekcji 

podpis Godz. 
dezynfekcji 

podpis Godz. 
dezynfekcji 

podpis 

1.  ławki         

2.  stoły          

3.  klamki         

4.  poręcze         

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           
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Zakres obowiązków dla koordynatora do spraw zdrowotnych  

podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 54. Sabałowe Bajania  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

 Koordynator do spraw zdrowotnych, podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 54. Sabałowe Bajania  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, ma za zadanie:  

 

1. Nadzorowanie wszelkich ustalonych procedur zapisanych w powyższym dokumencie.  

2. Nadzorowanie ustawiania stanowisk wystawców na terenie wokół Bukowiańskiego Centrum Kultury 

„Dom Ludowy” na czas imprezy.  

3. Sprawdzanie nakazu noszenia maseczek, dezynfekowania rąk, nadzorowanie uzupełniania płynów 

dezynfekcyjnych.  

4. Nadzorowaniu przeprowadzenia systematycznej dezynfekcji pomieszczeń i sanitariatów, sprawdzanie 

dokonywaniu wpisów do list kontrolnych.  

5. Współpracę z pracownikami ochrony w zakresie przestrzegania ilości osób na terenie BCK oraz 

w poszczególnych salach i w pokojach hotelowych.   

6. Reagowanie na wszelkie zagrożenia związane z możliwością przeniesienia zakażeń, zgłaszanie 

natychmiast zauważonych uchybień Dyrektorowie BCK i/ lub powiadomienia Sanepid . 

7. W razie wystąpienia objawów chorobowych przeprowadzenia procedury izolacji osób do wydzielonego 

pomieszczenia. 

8. Współpracę ze stacją Sanepid w Zakopanym na czas trwania wydarzenia. 

9. Zapewnienie udzielania pierwszej pomocy uczestnikom i odbiorcom 54. Sabałowych Bajań. 

 


