Regulamin imprezy „W co się bawić – jest zabawa” w ramach cyklu sPOKo Wakacje
organizowanego przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
na placu Fryderyka Chopina
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
2. Regulamin dotyczy plenerowej imprezy „W co się bawić – jest zabawa” , odbywającej się
22 sierpnia 2020 r., na placu Fryderyka Chopina, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, od godz. 17 00
organizowanej przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”.
3. Poniższe warunki uczestnictwa obowiązują jedynie na czas trwania w/w imprezy.
II. Uczestnictwo w imprezie
1. Ilość uczestników wydarzenia jest ograniczona. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2020 r. w oznaczonym obszarze imprezy podczas wydarzenia „W co się bawić – jest
zabawa” może uczestniczyć nie więcej niż 120 osób.
2. Wstęp uczestnika na imprezę jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgłoszenia
uczestnika wydarzenia, które stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz dostępny jest w wersji:
 on-line na stronie www.domchemika.pl (aktywny do 21.08.2020 r. do godz. 1400)
 do druku, po pobraniu ze strony www.domchemika.pl,
 papierowej przed imprezą.
Wypełnienie formularza jest obowiązkowe.
3. Dla uczestnika niepełnoletniego formularz wypełnia rodzic / opiekun.
4. Osoby, które wypełnią zgłoszenie uczestnika wydarzenia w formie elektronicznej na teren imprezy
wchodzą po podaniu swoich danych (imię i nazwisko). Nie ma obowiązku posiadania dodatkowego
oświadczenia.
5. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przyjścia nie później niż 20 minut przed planowanym
rozpoczęciem imprezy. Oczekiwanie na wejście na teren wydarzenia powinno się odbywać przy
zachowaniu dystansu 2 metrów.
6. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej.
7. Przed wejściem na teren imprezy uczestnik ma obowiązek dezynfekcji rąk. Organizator zapewnia
środki do dezynfekcji rąk oraz tablicę informacyjną przypominającą o obowiązku noszenia maseczek
i zachowania dystansu min. 1,5 metra.
8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
III. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad
bezpieczeństwa oraz poleceń personelu z ramienia Organizatora.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyłącznie podczas
trwania wydarzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

