Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Gminny Ośrodek
Kultury w Suścu jako organizator wprowadza dodatkowy regulamin uczestnictwa w Rekonstrukcja
Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku dnia 03.10.2020. Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu!

R E G U LA M I N
1. Uczestnictwo w obchodach uroczystości Rekonstrukcji Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany
przestrzegać.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, że
uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie
(wzór w załączeniu) i dostarczenia ich do organizatora przy rejestracji w dniu uroczystości związanej z
rekonstrukcją.
3.
Każdy uczestnik wchodzący na teren odbywającej się uroczystości , powinien posiadać maseczkę do
zakrycia ust i nosa - na wypadek niemożności zachowania odpowiedniego odstępu.
4.
Uwaga! Uczestnicy powinni posiadać własną maskę lub przyłbicę - organizatorzy zapewniają maski
i rękawiczki tylko w szczególnych przypadkach.
5.
Uczestnicy wchodząc na teren uroczystości powinni zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego
środkiem.
6.
Orkiestra i rekonstruktorzy występujący podczas uroczystości nie mają kontaktu z uczestnikami.
7.
Organizatorzy proszą, aby podczas uroczystości nie gromadzić się wraz z innymi uczestnikami w
jednym miejscu.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy przeznaczonej na dezynfekcję.
9.
Każdy z uczestników zachowuje zasadę dystansu 1,5 metra od siebie (obowiązek ten nie dotyczy
opiekunów z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).
10.
Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy.
11.
Organizator udostępni dane osobowe uczestnika Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w
przypadku wykrycia COVID-19 u tego lub u innego uczestnika;
12.
Dane kontaktowe mogą zostać użyte do łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego
zakończeniu i będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
13.
Powołany zostanie koordynator do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich
odpowiednich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim.
14.
Organizator wymaga od uczestników, aby od momentu wejścia na teren uroczystości,
przestrzegali regulaminu tam obowiązującego.

Wzór oświadczenia
03.10.2020 r. Susiec

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………..…………………………
Imię i Nazwisko Uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku dnia 03.10.2020
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem
COVID - 19 podczas uczestnictwa w Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku
dnia 03.10.2020 organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad
bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas organizacji Rekonstrukcja
Rozbicia Obozu Zagłady w Błudku dnia 03.10.2020 i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w
razie zakażenia wirusem COVID-19, na terenie obchodzonej uroczystości, w dniu 03
października 2020 r.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
2. nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem,
3. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
W przypadku, gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z
Covid-19, zobowiązuję się do nie pojawienia się na rekonstrukcji oraz niezwłocznie
poinformuję o tym Organizatorów. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
nie wykonanie tego obowiązku, a w szczególności - za wynikłe w skutek nie
dopełnienia moich zobowiązań - szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.

.……..………..………………………………………………

podpis

