
Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej pn. 

„Juromania 2020” – Inauguracja 

 

18 września 2020 r., Olsztyn 

Początek – godz. 19.00 

 

1. Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy w Olsztynie z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, tel. 34 

3285 077, www.olsztyn-jurajski.pl.  

2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych  

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dostępne na stronach: 

www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

3. Uczestnictwo w imprezie plenerowej pn. „Inauguracja Juromanii 2020” oznacza akceptację  

i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora, Ochrony związanych z 

prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu. 

5. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19 i zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa, każda 

osoba, która planuje wejść na teren imprezy będzie zobowiązana poddać się pomiarowi temperatury, jeżeli jej poziom 

będzie równy, bądź wyższy niż 37,5 °C Organizator będzie zmuszony odmówić danej osobie udziału w imprezie. Dane 

dotyczące temperatury nie będą zapisywane, utrwalane ani przechowywane, mają jedynie charakter prewencyjny. 

6. W imprezach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących 

zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 37,5°C, kaszel, duszności, oznaki chorób) oraz nie przebywające 

na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania w trakcie wejścia i wyjścia z imprezy ze środków ochrony osobistej (maseczki). 

Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej. 

8. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie przy wejściu na imprezę, że według swojej 

najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

oraz pozostawić dane osobowe/kontaktowe wyznaczonym przez Organizatora osobom. Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn. 

9. Impreza odbędzie się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą/płotkami. 

10. Wejście publiczności na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyznaczone i oznakowane przez Organizatora 

wejścia. 

11. Zaleca się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych 

odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 m). 

12. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte 2 godz. przed rozpoczęciem imprezy. 

13. Wejście na teren imprezy jest bezpłatne.  

14. Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do 900 osób. 

15. Zalecana jest dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji. 

16. Uczestnik imprezy ma obowiązek zajęcie miejsca siedzącego na terenie imprezy i nieprzemieszczanie się po terenie 

imprezy bez maseczki. Informujemy, że przy nieuzasadnionym przemieszczaniu się po terenie imprezy bez maseczki 

będzie reagowała Ochrona lub pracownicy organizatora. 

17. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy Organizatora zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu 

zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

18. Obsługa techniczna, ochrona i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani 

są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki. 

19. Garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej  i pracowników Organizatora, jak i toalety  

z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja 

Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.olsztyn-jurajski.pl 

21. Integralną część regulaminu stanowi Oświadczenie uczestnika imprezy „Inauguracja Juromanii 2020” oraz Klauzula 

informacyjna RODO. 

 

 

 

 

Stan na 17.09.2020 
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