Regulamin
Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
SIEWCY LEDNICY
Data: 20.09.2020 Miejsce: Murowana Goślina
1. Organizatorem koncertu jest Fundacja Edukacyjna im. św. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie.

w okresie obowiązywania przepisów prawa ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i
zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w tym
ustanowienia szczególnych postanowieo związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (dalej również jako: „Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią”)
1. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem postanowieo Zasad bezpieczeostwa w związku z epidemią, w tym
zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1066) a także obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych sanitarnych.
2. Organizator, w przypadku wejścia w życie określonych ograniczeo, nakazów i zakazów a także wobec
ewentualnych dalszych wytycznych i zaleceo właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, może zmieniad i dostosowywad Zasady bezpieczeostwa w związku z epidemią do
obowiązujących indywidualnie i powszechnie przepisów.
3. Podczas pobytu na koncercie należy bezwzględnie przestrzegad zaleceo sanitarnych obowiązujących w
związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego, w tym stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
4. Zakaz wstępu mają osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, w
tym osoby będące zakażone wirusem SARS-CoV-2, osoby podejrzane o zakażenie wirusem SARS-COV-2 oraz
osoby mające stycznośd z powyższymi osobami w okresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.
5. Osoby wchodzące na teren oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą, o braku zagrożenia z ich strony
dla zdrowia lub życia innych osób w związku z wirusem SARS-CoV-2 (w przypadku małoletniego – odpowiada
za nie przedstawiciel ustawowy lub opiekun). (WZÓR OŚWIADCZENIA zał. Nr 1 do regulaminu)
6. Organizator uprawniony jest, w granicach obowiązującego prawa, do realizacji i wdrożenia określonych
zasad postepowania a także weryfikacji realizacji zasad bezpieczeostwa w związku z epidemią w tym do
żądania opuszczenia terenu lub do odmowy świadczenia usług tym osobom, które odmawiają zastosowania
się do omawianych zasad i zaleceo.
7. Należy stosowad się do obowiązku zakrywania ust i nosa, jak i zachowania stosownego dystansu społecznego
– z uwagi na zasady bezpieczeostwa związane z przebywaniem i korzystaniem z tego miejsca i innych osób
przebywających korzystających z tego miejsca oraz względy sanitarne – do odwołania. Z uwagi na powyżej
opisane względy bezpieczeostwa osoby, które nie mogą zakrywad ust i nosa – w okresie trwania wyżej
opisanej zasady zakrycia ust i nosa – nie mogą znajdowad się na opisanym powyżej miejscu, przy czym
powyższe nie dotyczy dzieci do ukooczenia 4. roku życia.

