
REGULAMIN

wydarzeń towarzyszących wystawie

"Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej",

realizowanych w dniach 7-10 lipca 2021 w Lublinie.

Organizator: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Partner lokalny: Ośrodek “Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie

Współpraca: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

§ 1

1. Ośrodek  „Brama Grodzka  –  Teatr  NN” działa  w okresie  epidemii  SARS –CoV2 w Polsce

zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi na terenie kraju,

na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  6  maja  2021  r.  Dz.U.2021.861,

obowiązującego  od  26.06.2021,  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2.  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest oficjalnym partnerem Muzeum POLIN na podstawie

umowy partnerskiej nr DFK.022.264.2021, zawartej w dniu 10.06.2021 w Warszawie, która określa

jego  zobowiązania  do  organizacji  wydarzeń  towarzyszących  wystawie  "Pełno  ich  nigdzie.

Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej" w Lublinie.

3. Niniejszy Regulamin określa wytyczne dla uczestników dwóch Wydarzeń:

1) 07.07.2021 (środa), godz. 17:00, Plac Teatralny

Otwarcie  wystawy  połączone  ze  spacerem  miejskim  "Dwa  murale":  przejście  z  Mariuszem

Tarkawianem pod mural jego autorstwa (ul. Ewangelicka), przejście z Joanną Zętar (OBGTNN) i

Cezarym Hunkiewiczem pod drugi z prezentowanych na wystawie murali (Czechówka przy Galerii

handlowej VIVO)

2) 10.07.2021 (sobota), godz. 12:00

"Topografia  pamięci".  Spacer  miejski  po  miejscach  związanych  z  upamiętnieniami  lubelskiej

społeczności żydowskiej.  Prowadzenie: Joanna Zętar. (obowiązuje wcześniejsza rejestracja)



4. Organizator ma prawo w stosunku do wszystkich uczestników Wydarzeń wymagać zastosowania

się do jego wytycznych, pod rygorem wykluczenia ich z udziału w Wydarzeniu i powiadomienia

właściwych organów władzy.

§ 2

1.  Uczestnicy Wydarzeń  są zobowiązani  do zakrywania ust i  nosa oraz utrzymywania dystansu

społecznego co najmniej 1,5 m.

2. W Wydarzeniu nr 2 mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą mailowo, w terminie do dnia 

08.07.2021 r. zamiar  udziału w Wydarzeniu i otrzymają od Organizatora potwierdzenie 

zakwalifikowania ich do uczestnictwa.  Z uwagi na zagrożenie związane z epidemią wprowadzony 

został limit uczestników Wydarzenia do 25 osób.

3. W Wydarzeniach nie mogą uczestniczyć osoby, które wskazują jakiekolwiek objawy chorobowe

(gorączka,  kaszel,  katar,  ogólne  złe  samopoczucie),  przebywają  na  kwarantannie  lub  są  objęte

nadzorem epidemiologicznym.

4. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 


