Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 51 Rektora UMK
z dnia 26 lutego 2021 r.
Zasady i zakres działalności
Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
1. Klub „Od Nowa”
1) Maksymalna liczba odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w ACKiS „Od
Nowa” wynosi od 12 do 150 osób.
2) Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz inne
niezbędne informacje znajdują się przy wejściu do budynku.
3) Uczestnikom imprez zapewnione są środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne,
mydło).
4) Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych ACKiS „Od Nowa”
znajdują się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i
korzystania
z pomieszczeń ACKiS „Od Nowa”.
5) Przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach znajdują się instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania
i zakładania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także
instrukcje dezynfekcji rąk.
6) Zapewnione są sprzęty i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w
tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
7) W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego liczba
odbiorców jest ograniczona, adekwatnie do obowiązujących przepisów sanitarnych.
8) Uczestnicy imprez mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu oraz posiadać
ochronę zakrywającą usta i nos. Pracownicy ACKiS „Od Nowa” oraz ochrona mają
prawo uniemożliwić wstęp na teren imprezy osobom nie stosującym się do tego
wymogu.
9) W razie konieczności uczestnikom wydarzeń może być zmierzona temperatura.
10) Możliwość korzystania z szatni jest ograniczona. W przypadku zwiedzania jednej
z galerii szatnia jest zamknięta. Podczas seansów kinowych, koncertów i spektakli
teatralnych – rzeczy wieszane są co trzeci wieszak.
11) Liczba osób przebywających w toaletach jest ograniczona (1 osoba na 2 kabiny):
a) toaleta męska – 4 osoby,
b) toaleta damska – 5 osób,
c) toaleta do osób niepełnosprawnych – 1 osoba.
12) W toaletach znajdują się instrukcje dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Dezynfekcja toalet odbywa się
raz na godzinę oraz kontrolowana jest czystość i zaopatrzenie w niezbędne środki
(mydło, ręczniki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk).
13) W budynku realizowana jest bieżąca dezynfekcja klamek, poręczy, telefonów,
klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę
potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
14) W budynku znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki
ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie - izolatka, w której
izolowane będą osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
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2. Galeria Dworzec Zachodni
1) W Galerii Dworzec Zachodni może przebywać maksymalnie 41 osób.
2) Zwiedzanie wystaw jest ograniczone do obserwacji obiektów, bez możliwości
dotykania eksponatów.
3) Przy wejściu na wystawę znajdują się środki do dezynfekcji.
4) Widzów obejmuje obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania nosa i ust oraz
zachowania bezpiecznego, 2-metrowego dystansu od innych osób.
5) Szatnia jest nieczynna.
6) W całym budynku znajdują się plakaty informujące o obowiązujących środkach
bezpieczeństwa i limitach osób dla danej przestrzeni.
7) Dla bezpieczeństwa uczestników wydarzeń istnieje obowiązek składania oświadczenia
o stanie zdrowia oraz udostępnienia swoich danych osobowych. Wzór tych
dokumentów znajduje się na stronie www.odnowa.umk.pl.
3. Galeria 011
1) W Galerii 011 może przebywać maksymalnie 12 osób.
2) Zwiedzanie wystaw jest ograniczone do obserwacji obiektów, bez możliwości
dotykania eksponatów.
3) Przy wejściu na wystawę znajdują się środki do dezynfekcji.
4) Widzów obejmuje obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania nosa i ust oraz
zachowania bezpiecznego, 2-metrowego dystansu od innych osób.
5) Szatnia jest nieczynna.
6) W całym budynku znajdują się plakaty informujące o obowiązujących środkach
bezpieczeństwa i limitach osób dla danej przestrzeni.
7) Dla bezpieczeństwa uczestników wydarzeń istnieje obowiązek składania oświadczenia
o stanie zdrowia oraz udostępnienia swoich danych osobowych. Wzór tych
dokumentów znajduje się na stronie www.odnowa.umk.pl.
4. Koncerty, kino, spektakle teatralne w sali kinowo-widowiskowej:
1) W sali kinowo-widowiskowej może przebywać maksymalnie 150 osób.
2) Możliwe jest zajmowanie wyłącznie połowy miejsc siedzących dostępnych na sali.
Miejsca zajmowane co drugie w kolejności aby umożliwić dystans społeczny (za
wyjątkiem rodzin).
3) Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu
społecznego.
4) Preferowany jest zakup biletów online.
5) Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach.
6) Przy zakupie bezpośrednim preferowana jest płatność kartą płatniczą.
7) Konieczne jest przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem danego
wydarzenia ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania widzów.
8) Przed wejściem na teren ACKiS „Od Nowa” widzom może być zmierzona
temperatura. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone na teren
obiektu.
9) Pracownicy ochrony oraz bileterzy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk).
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10) Publiczność usytuowana jest w odległości co najmniej 2 metrów od sceny (artystów),
w przypadku występów wokalnych – co najmniej 6 metrów.
11) Podczas imprez, w czasie których obowiązuje procedura przeszukania ochrona
regularnie dezynfekuje ręce lub używa rękawiczek ochronnych.
12) Kolejki widzów muszą być ustawione z zachowaniem dystansu 2 metrów.
13) Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub
na teren imprezy.
14) Dla bezpieczeństwa uczestników istnieje obowiązek składania oświadczenia o stanie
zdrowia oraz udostępnienia swoich danych osobowych. Wzór tych dokumentów
znajduje się na stronie www.odnowa.umk.pl.
15) Wychodzenie z wydarzenia odbywa się grupami (sekcjami) z zachowaniem dystansu
społecznego.
16) Przepływ publiczności kontrolowany jest przez obsługę imprezy.
5. Aula UMK
1) Maksymalna liczba odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w Auli UMK
wynosi 450 osób.
2) Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz inne
niezbędne informacje znajdują się przy wejściu do budynku.
3) Uczestnikom imprez zapewnione są środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne,
mydło).
4) Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych ACKiS „Od Nowa” w tym
Auli UMK znajdują się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania
i korzystania z pomieszczeń.
5) Przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach znajdują się instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania
i zakładania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także
instrukcje dezynfekcji rąk.
6) Zapewnione są sprzęty i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w
tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
7) W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego liczba
odbiorców jest ograniczona, adekwatnie do obowiązujących przepisów sanitarnych.
8) Uczestnicy imprez mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu oraz posiadać
ochronę zakrywającą usta i nos. Pracownicy Auli UMK oraz ochrona mają prawo
odmówić wstępu na teren imprezy osobom nie stosującym się do tego wymogu.
9) W razie konieczności uczestnikom wydarzeń może być zmierzona temperatura.
10) Możliwość korzystania z szatni jest ograniczona. W przypadku korzystania z foyer –
szatnia jest zamknięta. Podczas spektakli i koncertów – rzeczy wieszane są co trzeci
wieszak.
11) Liczba osób przebywających w toaletach jest ograniczona (1 osoba na 2 kabiny):
a) toaleta męska – 4 osoby;
b) toaleta damska – 5 osób;
c) toaleta do osób niepełnosprawnych – 1 osoba.
12) W toaletach znajdują się instrukcje dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Dezynfekcja toalet odbywa się
raz na godzinę oraz kontrolowana jest czystość i zaopatrzenie w niezbędne środki
(mydło, ręczniki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk).
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13) W budynku realizowana jest bieżąca dezynfekcja klamek, poręczy, telefonów,
klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę
potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
14) W budynku znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki
ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – izolatka, w której
izolowane będą osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
15) Wypełnianie przez publiczność stosownych oświadczeń z danymi kontaktowymi jest
obowiązkowe.
6. Koncerty spektakle spotkania w Auli UMK
1) W sali widowiskowej może przebywać maksymalnie 450 osób.
2) Możliwe jest zajmowanie wyłącznie połowy miejsc siedzących dostępnych na sali.
Miejsca zajmowane są co drugie w kolejności aby umożliwić dystans społeczny (za
wyjątkiem rodzin).
3) Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu
społecznego.
4) Preferowany jest zakup biletów online.
5) Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach.
6) Przy zakupie bezpośrednim preferowana jest płatności kartą płatniczą.
7) Konieczne jest przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem danego
wydarzenia ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania widzów.
8) Przed wejściem na teren Auli UMK widzom może być zmierzona temperatura. Osoby
z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
9) Pracownicy ochrony oraz bileterzy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk).
10) Publiczność usytuowana jest w odległości co najmniej 2 metrów od sceny (artystów),
w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.
11) Podczas imprez gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona ma obowiązek
regularnie dezynfekować ręce lub używać rękawiczek ochronnych.
12) Kolejki widzów muszą być ustawione z zachowaniem dystansu 2 metrów.
13) Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub
na teren imprezy.
14) Dla bezpieczeństwa uczestników istnieje obowiązek składania oświadczenia o stanie
zdrowia oraz udostępnienia swoich danych osobowych. Wzór tych dokumentów
znajduje się na stronie www.odnowa.umk.pl.
15) Wychodzenie z wydarzenia odbywa się grupami (sekcjami) z zachowaniem dystansu
społecznego.
16) Przepływ publiczności kontrolowany jest przez obsługę imprezy.
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