
1. W Imprezie nie mogą brać udziału osoby:

a) zarażone koronawirusem COVID-19, 

b) osoby, które styczność z osobą zarażoną koronawirusem, 

c) osoby, które przebywają w kwarantannie 

d) osoby, które miały kontakt z osobą przebywającą w kwarantannie, izolacji

e) osoby manifestujące objawy ze strony układu oddechowego. 

Osoby takie nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy.
2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a) przed wejściem na teren Imprezy – wypełnienia formularza zawierającego dane kontaktowe na 
przygotowanych wzorach formularzy (do celów informacyjnych na potrzeby służb sanitarnych) wraz z
oświadczeniem, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie bądź pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;
b) dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Imprezy,
c) posiadania i noszenia maseczek, bądź innej zasłony ust i nosa (np. przyłbicy ochronne bądź szalika)
przez cały czas trwania Imprezy; istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych na terenie Imprezy,
osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren Imprezy; osoby, które na terenie Imprezy zignorują 
obowiązek posiadania i noszenia maseczek zostaną poproszone o opuszczenie terenu Imprezy;
d) postępowania zgodnie z oznaczeniami i zaleceniami ochrony, służb porządkowych oraz 
wytycznych sanitarno-epidemiologicznych
e) zachowania dystansu społecznego od innych uczestników i osób - minimum 2 metry, zarówno na 
terenie Imprezy, jak i w kolejce do wejścia na teren Imprezy; obowiązek zachowania dystansu między 
uczestnikami nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;  osoby, która 
towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;
f) unikania zgromadzeń i spotkań na terenie Imprezy, w tym unikania kontaktu fizycznego poprzez 
podawanie rąk, itp.
g) zakrywania podczas kaszlu bądź kichania usta i nos chusteczką higieniczną bądź przy pomocy innej
zasłony ochronnej;
h)monitorowaniu stanu własnego zdrowia, zaś w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 
bądź w przypadku stwierdzenia u siebie objawów ze strony układu oddechowego – niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Organizatora. 
3. Podczas korzystania z toalet – sanitariatów, przemieszczania się do toalety oraz w ewentualnej 
kolejce do toalety należy również zachować odległość minimum 2 metrów od innych osób oraz 
zakrywać usta i nos. Ograniczona jest liczba osób mogących jednocześnie przebywać w toaletach - 
liczba ta będzie  umieszczona przed wejściem do każdej toalety. 
4. Uczestnicy Imprezy nie mogą przynosić własnych siedzisk (krzesełko turystyczne, koc, karimata). 
5. Przy wejściu na teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek poddania się bezdotykowemu mierzeniu
temperatury, które zostanie przeprowadzone przez obsługę ze strony Organizatora. W przypadku 
stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie 
wpuszczona na teren Imprezy. 
6. W przypadku wystąpienia u innego Uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, który powiadomią 
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

Powyższe wytyczne w zakresie zachowania zasad sanitarnych oraz dystansu między Uczestnikami
obowiązują  na  dzień  23  lipca  2020  r.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego



postanowienia Regulaminu w przypadku zmiany przepisów Rozporządzenia w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 


