
 
 

Regulamin wydarzenia: Odczarowanie hospicjum  

 

Termin: 3.10. 2020 r.  

Miejsce wydarzenia: ul. Pileckiego 105, ogród przy hospicjum (teren otwarty) 

 

Celem regulaminu jest:  

• zapewnienie bezpieczeństwa dla osób zaangażowanych  

w organizację  wydarzenia (organizatorów, artystów, uczestników/gości) 

• dostosowanie infrastruktury i wyposażenia terenu do wymogów, 

• minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników oraz osób zaangażowanych  

w organizację wydarzenia, 

• ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii i dostosowanie działań, 

procedur i infrastruktury do potencjalnego zagrożenia, 

• zapewnienie bezpieczeństwa umożliwiającego działanie organizatorów, firm 

obsługujących wydarzenie, artystów, oraz osób/firm organizujących imprezy 

kulturalne, rozrywkowe,  masowe, 

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa  Klimatu i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. 

 

 

Regulamin  

 

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do indywidualnego zabezpieczenia 

siebie oraz członków swojej rodziny w środki ochrony osobistej poprzez 

zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych.  

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust  

i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych. 

Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości 

zachowania 1,5 metrów odległości od innych. 

Wyjątki, gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa: w restauracji lub barze – 

gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.  

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe.  

2. Organizator (FHO) zabezpiecza wydarzenie poprzez zastosowanie wewnętrznie 

ustalonych procedur bezpieczeństwa podczas trwania pandemii jak również 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

3. Organizator będzie przy wejściu na wydarzenie pozyskiwał dane 

uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy. Dane  

te wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie na ewentualne potrzeby 



Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po 14 dniach  

od wydarzeniu dane te zostaną zniszczone i nie będą umieszczane  

w żadnej z baz marketingowych FHO. 

4. W wejściu na teren każdy uczestnik będzie miał mierzoną temperaturę 

termometrem bezdotykowym.  

5. Zabronione jest wchodzenie uczestnika do budynku hospicjum! 

6. Organizator udostępni środki do dezynfekcji na potrzeby uczestników -  do 

wykorzystania podczas wydarzenia : w wejściu głównym na wydarzenie, przy 

namiotach organizatora (stoisko organizatora, stoisko gastronomiczne). 

7. Osoby wykazujące objawy infekcji nie zostaną wpuszczone na teren 

wydarzenia. 

8. Dla uczestników wydarzenia zapewniono toi toi. 

 

 

 

 


