
REGULAMIN IMPREZY

happening w ramach ”Międzynarodowego  Dnia  Walki
z Ubóstwem oraz Światowego Dnia Żywności”

I INFORMACJE OGÓLNE

1.  Uczestnicy  imprezy  mogą  przebywać  w  miejscach  wyznaczonych  przez
organizatora.

2.  Osoby  przebywające  na  terenie  imprezy  mają  obowiązek  stosowania  się  do
zaleceń  pracowników  służb  porządkowych,  mających  na  celu  zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub
innych  przedmiotów  niebezpiecznych,  materiałów  wybuchowych,  wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4.  Osoby  uczestniczące  w  imprezie  obowiązane  są  zachowywać  się  w  sposób
niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  uczestników,  a  w  szczególności
przestrzegać  postanowień  niniejszego  regulaminu  a  także  podporządkować  się
poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej
organizatora. 

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania się
osób w niej  uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i  dźwięk
oraz  udostępniać  zgromadzone  w  ten  sposób  materiały  odpowiednim  organom
ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

6. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków  odurzających,  zachowujące  się  agresywnie,  posiadające  przedmioty
określone w pkt 3 regulaminu.

7.  Z terenu imprezy będą usuwane osoby,  które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

8.  Informacje  o  osobach  stwarzających  w  sposób  oczywisty  bezpośrednie
zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzkiego,  a  także  chronionego  mienia  będą
przekazywane niezwłocznie organom Policji.

9. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z terenu, punktu 
medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora. Informacja o 
sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy:- w/w regulamin 
dostępny będzie na miejscu imprezy w punkcie informacyjnym oraz na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 
http://ops.biala.gmina.pl/71/strona-glowna.html.

http://ops.biala.gmina.pl/71/strona-glowna.html


II  WYTYCZNE  DOTYCZĄCE  IMPREZY   HAPPENINGU  W  RAMACH
„MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WALKI Z UBÓSTWEM ORAZ ŚWIATOWEGO
DNIA ŻYWNOŚCI” W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA  SARS-CoV-2 W POLSCE

1.  Powołuje  się  koordynatora  do  spraw zdrowotnych  oraz  zadań  związanych  z
dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur a także w razie potrzeby
stałego  kontaktu  z wyznaczoną  osobą  z  właściwej  powiatowej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej.  Koordynatorem  z  ramienia  organizatora  zostaje  Pani  Maria
Wieszołek.

2.  Wszystkie powierzchnie mogące mieć kontakt z uczestnikami tj.  stoły,  ławy,
ubikacje WC, itp. będą zdezynfekowane przed imprezą i w trakcie.

3. Personel organizatora będzie wyposażony w środki ochrony tj. maski, przyłbice
oraz środki do dezynfekcji.

4.  Każdy  uczestnik  przebywający  na  terenie  imprezy  zobowiązany  jest  do
obowiązkowego zakrywania ust i nosa.

5. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia w
środki ochrony osobistej.

6. Przy wejściu na imprezę zostaną ustawione dodatkowe stojaki do dezynfekcji
rąk, każdy uczestnik jest zobowiązany do częstej dezynfekcji rąk.

7. Nakazuje się zachowanie dystansu społecznego od 1,5m – 2m. Nie dotyczy to
osób mieszkających razem.

8.  Wejście  każdej  osoby  na  teren  imprezy  jest  równoznaczne  z  akceptacją
regulaminu i jego przestrzegania. Tym samym osoba decydująca się wejść na teren
imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.


