Regulamin uczestnictwa w spotkaniu z cyklu „Spotkajmy się w Rotundzie”
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia
koronawirusem uczestników spotkań oraz pracowników przedstawiamy zasady dotyczące zachowania
bezpiecznych warunków uczestnictwa w spotkaniach.
Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń
i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz
na stronie internetowej evenea.pl podczas rejestracji. Uczestnik jest zobowiązany do
zapoznania się z regulaminem.
2. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego
oświadczenia o stanie zdrowia. Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy,
nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
3. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać
i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia
przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą
w nim uczestniczyć. W oświadczeniu należy podać dane osobowe uczestnika (imię,
nazwisko, numer telefonu) w przypadku ewentualnej konieczności ich udostępnienia
służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody
na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez 2 tygodnie od
wydarzenia.
4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia
(kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5
metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
6. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się
w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos)
i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust
i nosa. Uczestnik niestosujący się do powyższych zasad zostanie poproszony o opuszczenie
budynku.
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji
dostępny jest przed wejściem na poziom +1.
8. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
9. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
10. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami
z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety
w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników
na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
11. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
12. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się
zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych
oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
z
którym
można
kontaktować
się
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej: dhajwos@ixodes.pl.

