REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH TPW W CZASIE EPIDEMII COVID-19
W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia
się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem
sanitarnym, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW, Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który
obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez TPW do odwołania. Regulamin
sporządzono na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego
przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej TPW –
http://tpw.org.pl . Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zapisu na
wydarzenie.
2. W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez formularz rejestracji
dostępny na stronie: http://tpw.org.pl bądź przesłanie skanu podpisanego formularza na adres mailowy
promocja@tpw.org.pl oraz otrzymały potwierdzenie rejestracji na wydarzenie. Wzór formularza stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dostępnych miejsc na wydarzenie, zależnie
od obowiązujących przepisów sanitarnych.
4. Organizator zastrzega 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. Zaleca się, aby Uczestnik zapoznał się 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 stronach:
•

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-wtrakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

•

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

6. Organizacja wydarzenia w zamkniętym pomieszczeniu
a) Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy dla osoby, która
•

nie jest osobą zakażoną i nie podejrzewa u siebie zakażenia;

•

nie przebywa na kwarantannie;

•

nie jest pod nadzorem epidemiologicznym.

b) Uczestnik wydarzenia, przed jego rozpoczęciem zobowiązany jest do przekazania wypełnionego
i podpisanego oświadczenia Organizatorowi. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
c) Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu.
d) Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką. Osoby niestosujące się do nakazu nie
będą wpuszczane na wydarzenie. Uczestnik zapewnia maseczkę we własnym zakresie.
e) Należy zachować bezpieczny aktualnie zalecany dystans od innych uczestników podczas trwania całego
wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
f)

Uczestnik jest zobowiązany stosować udostępnione przez Organizatora środki dezynfekcji do rąk.

g) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u Uczestnika objawy chorobowe związane z COVID19, miał kontakt z osobą zakażoną bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym,
Uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.

