
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 

 

Odbiór biletu – opaski plastikowej możliwy jest wyłącznie za okazaniem przez Uczestnika 

obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy,  

nie jest osobą zakażoną wirusem COVID -19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. Każdy Uczestnik, niezależnie od wieku musi okazać Organizatorowi swój 

własny bilet wraz z oświadczeniem o swoim stanie zdrowia, a w przypadku gdy bilet został 

zakupiony grupowo, również z oświadczeniem zawierającym akceptację regulaminów, zasad 

bezpieczeństwa. 

 

§1 

Postanowienia w zakresie organizacji Imprezy 

1. W ramach Imprezy Organizator jest uprawniony do weryfikacji stanu zdrowia osób, wchodzących 

na Teren Imprezy, na zasadach opisanych szczegółowo w §3 niniejszego Załącznika. 

2. Całkowita liczba Uczestników Imprezy nie może przekraczać 50% dopuszczalnej liczby miejsc 

przewidzianych na terenie imprezy oraz obowiązującymi w tym zakresie normami. Miejsca  

dla uczestników zostaną udostępnione z zachowaniem odległości nie mniej niż 1,5 (półtora) metra  

od innych osób, z wyłączeniem Uczestników, którzy: 

1) biorą udział w Imprezie z dzieckiem do ukończenia przez nie 13. roku życia, 

2) są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobami, które 

ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, 

3) wspólnie zamieszkują lub gospodarują. 

3. Na Terenie Imprezy obowiązuje nakaz poruszania się w ramach specjalnie do tego przygotowanych 

i oznaczonych ciągów komunikacyjnych. 

4. Pierwszeństwo przy wejściu oraz wyjściu z Terenu Imprezy mają osoby starsze, kobiety w ciąży oraz 

osoby niepełnosprawne. 

5. Organizator zapewnia oraz zachowuje następujące środki higieny: 

1) przy wejściu i wyjściu z Terenu Imprezy, a także w toaletach i szatniach udostępnia środki  

do dezynfekcji; 

2) umieszcza w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia 

wysokość); 



3) zapewnia sprzątanie oraz dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum  

raz na godzinę. 

4) umieszcza w widocznych miejscach informacje o obowiązku zachowania dystansu społecznego, 

zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni.  

6. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych wykonujących czynności w ramach Imprezy  

są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji 

rąk). Członkowi Służb Porządkowych i Informacyjnych wykonujący czynności związane  

z przeszukaniem Uczestników lub ich mienia są zobowiązani do regularnej dezynfekcji rąk. 

 

§2 

Obowiązki osób, przebywających na Terenie Imprezy 

Wszelkie osoby przebywające na Terenie Imprezy są zobowiązane do przestrzegania następujących 

zasad: 

1) przestrzegania obowiązku zachowania odległości od innych osób, przebywających na Terenie 

Imprezy, nie mniej niż 1,5 (półtora) metra, a w przypadku kolejek, w tym przed wejściem  

oraz wyjściem z Terenu Imprezy – nie mniejszej niż 2 (dwa) metry, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 pkt 1)-3) 

Załącznika; 

2) poruszania się po Terenie Imprezy zgodnie z oznaczeniami, w tym wyznaczonymi ciągami 

komunikacyjnymi oraz przestrzegania poleceń Organizatora lub członków Służb Porządkowych  

i Informacyjnych; 

3) zakazuje się przebywania przez Uczestnika na Terenie Imprezy poza strefami wyznaczonymi  

przez Organizatora i oznaczonymi jako dostępne; 

4) wyposażenia się, we własnym zakresie i na własny koszt, w materiały ochrony osobistej,  

takie jak maseczki, rękawiczki, przyłbice, itp.; 

5) zakrywania nosa oraz ust, przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy oraz tuż przed wejściem 

na Terenem Imprezy; 

6) stosowania dostępnych na Terenie Imprezy środków dezynfekcji rąk; 

7) zajmowania miejsca na Imprezie zgodnie z informacją na Bilecie albo, w przypadku braku takiej 

informacji, zgodnie ze wskazaniem Organizatora lub członków Służb Porządkowych i Informacyjnych. 

 

§3 

Weryfikacja stanu zdrowia Uczestników Imprezy 

1. Decydując się na udział w Imprezie Uczestnik oświadcza, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest 

osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, a także nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów 



choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, zrezygnuje z udziału w Imprezie i powiadomi 

niezwłocznie o tym fakcie Organizatora. 

2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie 

miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, nie weźmie udziału 

w Imprezie. 

3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu 

miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie. 

4. Kupujący Bilety oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń,  

i że posiadacze Biletów złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej, na stronie Imprezy, prowadzonej pod adresem 

www.zlotmorsow.mielno.pl , Organizator udostępnia Uczestnikom do pobrania/wypełnienia on-line 

deklarację zdrowia Uczestnika oraz oświadczenie związane z ryzykami kąpieli, zgodą  

na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych elektronicznie (dalej: 

„Deklaracje”). Deklaracje są również wysyłana Uczestnikom mailowo, na adres e-mail wskazany przy 

zakupie Biletu jako plik do wydruku i wypełnienia lub link do wypełnienia i zgłoszenia formularza  

on-line. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji oraz odesłania na adres 

biuro@zlotmorsow.mielno.pl lub wypełnienia i wysłania formularza on-line, nie wcześniej  

niż w terminie 3 (trzech) dni przed terminem Imprezy oraz nie później niż przed wejściem danego 

Uczestnika na Teren Imprezy. Uczestnik może też przekazać wypełnioną Deklarację (dokument  

w formie pisemnej) w Biurze Zlotu, z tym, że ten sposób nie jest rekomendowany przez Organizatora 

ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne. 

6. Przed wejściem na Teren Imprezy wyznaczeni przez Organizatora członkowie Służb Porządkowych  

i Informacyjnych dokonują pomiaru temperatury ciała Uczestnika, a Uczestnik jest zobowiązany  

do poddania się takiemu badaniu. Badanie jest dokonywane w sposób bezdotykowy, za pomocą 

specjalnie do tego przeznaczonego urządzenia. 

7. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych są uprawnieni do odmowy danemu Uczestnikowi 

wstępu na Teren Imprezy w przypadku, jeśli: 

1) Uczestnik nie złożył Deklaracji, zgodnie z ust. 2 powyżej; 

2) z Deklaracji wynika, że stan zdrowia Uczestnika stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, 

przebywających na Terenie Imprezy; 

3) Uczestnik odmawia poddania się pomiarowi temperatury zgodnie z ust. 3 powyżej; 

4) pomiar temperatury ciała Uczestnika dokonany zgodnie z ust. 3 powyżej przekracza 37,5 stopnia 

Celsjusza. 



8. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, Organizator jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych Uczestnika. 

 


