Załącznik nr 1 do „Zasad działalności
Centrum Polsko-Francuskiego
Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie
w trakcie epidemii Covid-19”.

REGULAMIN
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19
§1
1. Celem Regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
choroby COVID-19.
2. Zasady bezpieczeństwa określone w Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników wydarzeń
kulturalnych organizowanych w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia
i Mazury w Olsztynie (CPF).
3. Regulamin określa działania, które mają na celu zminimalizować możliwości zakażenia, ale
mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem.
4. Każda osoba, decydująca się na udział w wydarzeniu, zobowiązana jest do zapoznania się
i przestrzegania Regulaminu.
§2
1. Liczba osób mogących wziąć udział w wydarzeniu jest ograniczona, stosownie do posiadanych
warunków lokalowych, zgodnie z wytycznymi epidemicznymi służb sanitarnych.
2. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która nie przebywa na
kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym oraz według jej wiedzy
nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
1) Do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo
Zdrowia i służby sanitarne, tj. zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce płynem
dostępnym przy wejściu do CPF oraz zachować bezpieczny dystans, co najmniej 1,5 m.,
od innych osób. CPF nie dostarcza uczestnikom maseczek lub przyłbic; uczestnik
zobowiązany jest zapewnić zasłonę ust i nosa we własnym zakresie.
2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, do wyrażenia zgody
na bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 38˚C uniemożliwia
udział w wydarzeniu.
4. Przed wejściem do CPF każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu
konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Wzór oświadczenia znajduje
się w § 4 Regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia zakażenia lub zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
w związku z udziałem w wydarzeniu dane z oświadczenia zostaną przekazane przez pracownika
CPF do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu
umożliwienia skontaktowania się z uczestnikiem wydarzenia.
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6. Wypełniony formularz oświadczenia będzie przechowywany przez CPF przez 10 dni od dnia
wydarzenia.
7. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w pkt. 2 lub odmawia złożenia
oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w wydarzeniu.
8. Podczas opuszczania siedziby CPF należy zachować dystans co najmniej 1,5 m. W miarę
możliwości najpierw wypuszczane będą osoby starsze.
§3
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Zasady bezpieczeństwa obowiązują do odwołania.
3. Z uwagi na nieprzewidziane sytuacje Regulamin może ulec zmianie.

§4
Wzór oświadczenia:
Olsztyn, …………………………..
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego:……………………………………………………………………………………………….
1.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

✔ według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
✔ zapoznałem/łam się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w trakcie epidemii
COVID-19”, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
2.

3.

Wyrażając zgodę na udział w wydarzeniu organizowanym przez CPF w trakcie epidemii COVID-19 jestem
świadomy/a czynników ryzyka grożących zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie
będę wnosił/a skarg i zażaleń oraz występował/a z jakimikolwiek roszczeniami.
Jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych informacji lub świadome zatajenie prawdy naraża
zdrowie lub życie innych uczestników wydarzenia.

………………………………………………….
Podpis Uczestnika
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