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I. Wewnętrzne zasady organizatora  

    Jubileuszowego 50. Góralskiego Karnawału  
 

1) Organizatorem Góralskiego Karnawału jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom 

Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej reprezentowane przez Dyrektora mgr Bartłomieja 

Koszarka. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-13 lutego 2022 r. 

2) Ustala się program wydarzenia, 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 oraz teren w 

okolicy stacji narciarskiej Rusiń-Ski na którym będą odbywać się wydarzenia plenerowe 

Kumoterki oraz zawody strzeleckie.  

4) Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz w celu koordynacji działań wszystkich 

pracowników, artystów, zaproszonych gości powołuje się koordynatora do spraw 

zdrowotnych Pana Bartłomieja Koszarka. Koordynator będzie odpowiedzialny za zachowanie 

wszelkich ustalonych poniżej procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

5) Organizator sporządzi listę zatrudnionych do obsługi wydarzenia /pracownicy BCK, ochrona, 

wolontariusze itd./. Dział kadr zapewni w umowach zlecenia/dzieło stosowne klauzule 

RODO dotyczące udostępniania danych - Dane osobowe mogą być przetwarzane i 

udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W materiałach zgłoszeniowych 

dedykowanym uczestnikom konkursów, także zostanie zawarta powyższa formuła. 

6) Przed wejściem do budynku (w widocznym miejscu) organizator zamieści informację dla 

osób uczestniczących w Karnawale o konieczności stosowania środków ochronnych 

(uczestnicy proszeni są o samodzielne zaopatrzenie się w materiały ochrony osobistej).  

7) Organizator zapewni pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym przy każdym wejściu do 

budynku Domu Ludowego, a także w każdej toalecie. Przy pojemnikach zostaną 

zamieszczone informację o sposobie dezynfekcji rąk – załącznik nr 2,  a także instrukcja 

bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami 

biologicznymi - załącznik nr 3. 

8) Uczestnicy Karnawału będą pouczani o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu na teren 

Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”. 

9) Organizator zapewni dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej /rękawiczki, 

maseczki jednorazowe/.  

10) Personel sprzątający przy dezynfekcji elementów kontaktowych oraz przy sprzątaniu 

sanitariatów zostanie wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz w środki do 

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

załącznik nr 4.  
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11) Po zakończeniu poszczególnych bloków prezentacji widownia oraz uczestnicy konkursów 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.  

12) Pracownicy opróżniają kosze z zużytymi rękawicami jednorazowymi – maseczkami itp.  

13) W salach Domu Ludowego zostanie ograniczona ilość miejsc, na dzień ustalania 

procedur będzie jest to 30% maksymalnej liczby miejsc, do tej liczby nie wlicza się ilości 

miejsc zajętych przez osoby zaszczepione z ważnym paszportem Covid-19.  

14) Goście zostaną poinformowani o konieczności zabierania ze sobą okryć wierzchnich na salę, 

brak możliwości pozostawiania w szatniach.  

15) W przypadku używania mikrofonów organizator dopilnuje, aby po każdym użyciu mikrofon 

był dokładnie zdezynfekowany.  

16) Organizator zezwoli na swoim terenie na prezentację wystawy Polskich Owczarków 

Podhalańskich pod warunkiem zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Zostanie spisana stosowna umowa na użyczenie terenu na czas trwania Karnawału. 

17) Organizator przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi 

publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.  

18) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach www.gis.gov.pl  lub www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-

i-ograniczenia , a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

II. Przebieg i zasady bezpieczeństwa podczas trwania  

     50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału. 
 

A. Parada Kolędników oraz Przejazd Zaprzęgami Konnymi przez Bukowinę 

Tatrzańską: 

➢ Parada oraz Przejazd rozpocznie się o godzinie 11.00. Trasa: Bukowina Kościół - 

Bukowina Rondo im. hr. Władysława Zamoyskiego - Bukowiańskie Centrum Kultury 

„Dom Ludowy”.  

➢ Kolędnicy będą poruszać się pieszo. 

➢ Do przewozu gości zostanie wykorzystanych:  

o 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,  

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

➢ Bryczki /elementy kontaktowe siedziska/ zostaną zdezynfekowane przed wsiadaniem 

gości przez właścicieli bryczek – środki dezynfekcyjne zapewniają właściciele bryczek 

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. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
http://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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➢ Osoby biorące czynny udział w Paradzie i Przejeździe obowiązuje Szczegółowy 

Regulamin Parady Kolędników i Przejazdu Zaprzęgami Konnymi dostępny na stronie 

https://goralskikarnawal.pl/regulamin-paradnego-przejazdu-zaprzegami-konnymi/  . 

➢ 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 Centrum. 
 

B. Wydarzenia organizowane w salach widowiskowych i pomieszczeniach Domu 

Ludowego  
 

Zasady przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych, Popisu Par Tanecznych 

oraz Konkursu Tańca Zbójnickiego: 

➢ Uczestnicy konkursów wchodzący do Domu Ludowego wyznaczonym dla nich wejściem  

(z zewnątrz do „świetlicy” - prawe skrzydło budynku), poruszają się po obiekcie w sposób 

wskazany przez organizatora, a w szczególności: 

o kierowani będą przez konferansjerów do biura zapisów w celu dopełnienia 

wymaganych formalności, 

o zapisy odbywać się będą w przedsionku „świetlicy” – prawe skrzydło budynku, w 

którym będzie zorganizowane biuro organizacyjne (m.in. przyjmowanie, rejestracja 

zespołów oraz składanie oświadczeń) 

o organizator zapewnia dla uczestników konkursów trzy garderoby znajdujące się w 

prawym skrzydle budynku. Garderoba nr. 1 –– „świetlica”, Garderoba nr. 2 –– 

„gosposia” oraz Garderoba nr. 3  – za sceniczna – dla artystów oczekujących na 

występ. 

o uczestnicy oczekujący na występ w wyznaczonej Garderobie nr. 3 (za scenicznej), 

stawiają się w niej nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną występu, 

o po zakończeniu prezentacji uczestnicy opuszczają Garderobę nr. 3. zabierając ze sobą 

wszystkie osobiste rzeczy. 
 

Zasady weryfikacji osób na widowni podczas wydarzeń w salach widowiskowych Domu 

Ludowego: 

➢ W sali widowiskowej Domu Ludowego zostanie przygotowana ilość miejsc do 

zajmowania w taki sposób, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami - na dzień 

ustalania procedur to 30% maksymalnej ilości miejsc. Ilość maksymalnie dostępnych miejsc 

została przez Organizatora zmniejszona z 300 do 250 osób, aby zapewnić dystans społeczny.  

Do powyższego limitu miejsc nie wlicza się osób legitymujących się ważnym paszportem 

Covid-19. 

➢ Obsługa zostanie wyposażona w urządzenie z możliwością skanowania kodów QR 

z aplikacją do sprawdzania paszportów covidowych. „Skaner Certyfikatów Covid – z Google 

Play lub App Store” ze strony internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-

unijny-certyfikat-covid. 

➢ Goście zostają wpuszczani na salę przez obsługę, która będzie prosić o okazanie do 

zeskanowania kod QR paszportu covidowego.  

https://goralskikarnawal.pl/regulamin-paradnego-przejazdu-zaprzegami-konnymi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.cez.sws
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.cez.sws
https://apps.apple.com/pl/app/ucc-unijny-certyfikat-covid/id1544064914?l=pl
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-unijny-certyfikat-covid
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-unijny-certyfikat-covid
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➢ Jeżeli gość nie chcę pokazać paszportu lub paszport po weryfikacji jest nieważny, gość 

zostaje wpuszczony na sale otrzymując bilet z puli przygotowanej dla osób 

niezaszczepionych /ilość biletów 30% maksymalnej liczby miejsc/.  

➢ Osoba z ważnym paszportem covidowym otrzymuje bilet z puli ogólnej i nie jest wliczana 

do 30% liczby osób niezaszczepionych.  

➢ Po wyczerpaniu biletów stanowiących 30% przeznaczonych dla osób z nieważnym 

paszportem i dla osób niezaszczepionych, na salę wpuszczane są tylko osoby z ważnym 

paszportem Covid-19.  
 

C. Wydarzenia plenerowe /konkurs plenerowych grup kolędniczych, zawody 

strzeleckie, Kumoterki/  

➢ Osoby uczestniczące w wydarzeniach plenerowych oraz obserwatorzy zostaną pouczeni 

przez organizatora o stosowaniu środków dezynfekcyjnych oraz zachęcani do noszenia 

maseczek podczas przebywania w grupie osób.  

➢ Informować o tym będą także wywieszone znaki nakazujące zakrywanie ust i nosa.  

➢ Osoba prowadząca wydarzenie będzie cyklicznie ponawiać informacje przez 

megafony/mikrofony o stosowaniu dystansu społecznego wobec innych osób oraz zasad 

zapobiegających zakażeniu Covid-19 w tym informacji o zakrywaniu ust i nosa w sytuacjach 

gdy nie zachowują dystansu społecznego. 

➢ Obsługa wydarzenia będzie reagować na nie stosowanie się do zasad poprzez zwracanie 

uwagi pod rygorem usunięcia z imprezy.  

 

III. 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. Dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” 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.  

2.  Program Festiwalu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo aktualizacji procedur bezpieczeństwa lub 

warunków realizacji Góralskiego Karnawału w przypadku wprowadzenia lub 

zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  
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UWAGA!!! 
1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

zachowania dystansu społecznego, a także przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, przepisów 

bezpieczeństwa oraz obowiązujących wytycznych. 

2. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby zdrowe, u których nie występują żadne objawy 

zachorowania związane z wirusem SARS-CoV-2 oraz które nie miały kontaktu z osobą, u której 

stwierdzono COVID-19, ani z osobą przebywającą na kwarantannie w ostatnich 14 dniach licząc 

wstecz od daty wydarzenia. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w 

środki ochrony osobistej, a po wejściu do obiektu, w którym odbywa się wydarzenie niezwłocznie muszą 

zdezynfekować ręce i osłonić usta.  

3. Uczestnika wydarzenia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Organizatora w przypadku 

pojawienia się u niego objawów charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 lub w przypadku, gdy 

Uczestnik miał kontakt z osobą, u której potwierdzono objawy ww. wirusa lub z osobą, która przebywa na 

kwarantannie. 

4. Osoby biorące udział w wydarzeniu oświadczają, ze są świadome sytuacji epidemicznej i możliwości 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

5. 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  

Jubileuszowym 50. Góralskim Karnawale. 
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IV. Załączniki  

 

 

1. Program Jubileuszowego 50. Góralskiego Karnawału  

2. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 

3. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej 

4. Lista kontrolna dezynfekcji  
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Załącznik nr. 1 

Jubileuszowy  

50. Góralski Karnawał 
Bukowina Tatrzańska, 9 - 13 lutego 2022 r. 

 

Zarys programowy 

 

9 lutego (środa) 

11.00 PARADA KOLĘDNIKÓW PRZEZ BUKOWINĘ TATRZAŃSKĄ 

 PRZEJAZD KAPEL I ZAPROSZONYCH GOŚCI ZAPRZĘGAMI KONNYMI  

 konkurs plenerowych grup kolędniczych (okolice ronda na Klinie) 

13.00 OFICJALNE OTWARCIE JUBILEUSZOWEGO 50. GÓRALSKIEGO KARNAWAŁU 

 Występy zespołów regionalnych i kapel ludowych 

20.00 WIECZÓR BUKOWIAŃSKI 

 Wielopokoleniowy występ bukowian pt.: „Z bukowiańskik wiyrchów, tatrzańskie widoki” 

 

10 lutego (czwartek) 

11.00    Seminarium pt.: „O góralskich tańcach, ich poetyce i nie tylko” 

15.00 Konkurs grup kolędniczych 

19.00 WIECZÓR KRAKOWIAKÓW WSCHODNICH 

 Występ Regionalnego Zespołu PORĄBCOKI z Porąbki Uszewskiej 

20.00 Konkurs tańca zbójnickiego, popis par tanecznych 

 

11 lutego (piątek) 

10.00 Konkurs grup kolędniczych 

15.00 Konkurs grup kolędniczych 

19.00 WIECZÓR SPISKI 

 Występ Regionalnego Zespołu ZIELONY JAWOR z Krempach 

20.00 Konkurs tańca zbójnickiego, popis par tanecznych 

 

12 lutego (sobota) 

10.00 Konkurs grup kolędniczych 

11.00    XI Zimowa Krajowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich  

  (parking pod Domem Ludowym) 

19.00 WIECZÓR KLISZCZACKI 

 Występ górali z Trzebuni 

20.00 Konkurs tańca zbójnickiego, popis par tanecznych 

 

13 lutego (niedziela) 

10.00    Zawody strzeleckie o „Turoniowy Róg” (Wierch Rusiński) 

11.00 KUMOTERKI (Wierchu Rusiński) 

 - Parada Gazdowska 

 - Parada Kumoterska 

 - Zawody Kumoterek, Skringu, Ski-skiringu 

17.00 OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

JUBILEUSZOWEGO 50. GÓRALSKIEGO KARNAWAŁU (Dom Ludowy) 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

- Wystawa Twórczości Ludowej (otwarta w godz. 10.00-20.00; świetlica Domu Ludowego) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie 
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Załącznik nr. 2 
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Załącznik nr. 3 
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Załącznik nr. 4 

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.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


