
 
 

 
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław  /  www.wroclaw.pl 

 

Regulamin imprezy o charakterze niemasowym  

5. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych 

19 listopada 2021 r. 

(Limit uczestników niezaszczepionych przeciwko Covid-19: 50 osób) 

 

 

Główny Organizator (dalej zwany Organizatorem):  

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław  

1. Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą  formularza internetowego dostępnego pod adresem: 

https://forms.gle/2XPpiY1bV6Egs12SA 

upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.  

2. Na teren imprezy wstęp mają wyłącznie osoby, które zgłosiły uczestnictwo zgodnie z pkt. 1 

Regulaminu lub otrzymały od Organizatora imienne zaproszenie dla gości honorowych, podpisały się 

na liście obecności, złożyły pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są 

zakażone, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym, podając swoje imię, 

nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie  

z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, wytycznymi 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego - na 

wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie 

plenerowej. Uczestnicy muszą być przygotowani do okazania przedstawicielom Organizatora 

zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 (Unijny Certyfikat COVID) lub 

zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do bycia zaszczepionym przeciw COVID-19, lub 

zaświadczenia lekarskiego o byciu ozdrowieńcem po przechorowaniu COVID-19 (nie dawniej niż  

6 miesięcy), lub posiadać aktualny negatywny wynik testu na COVID-19. Ze względów 

bezpieczeństwa epidemicznego, dla dobra własnego i innych uczestników imprezy, osoby 

niezaszczepione i/lub nie mogące/odmawiające przedstawienia jednego z wyżej wymienionych 

dokumentów będą mogły wziąć udział w imprezie w specjalnie dla takich osób wyznaczonych 

strefach i zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasady DDM przez cały czas trwania 

imprezy. 

3. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane przez Fundację Wspierania Organizacji 

Pozarządowych "Umbrella” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław , wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000281794, NIP 8982115162, Regon 020545400, która jest 

Administratorem przetwarzającym, przechowującym je z najwyższą starannością przez okres 14 dni 

od dnia, w którym odbyła się impreza.  
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4. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania 

podczas imprezy środków ochrony osobistej - maseczki zakrywającej nos i usta. Dla osób nie 

posiadających maseczek zapewni je Organizator.  

 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy, w trakcie jej 

trwania po kontakcie z przedmiotami używanymi przez innych uczestników oraz przed i po 

każdorazowym skorzystaniu z toalety. Zaleca się nie podawanie dłoni innym uczestnikom imprezy. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do respektowania wydzielonych stref, umożliwiających 

zachowanie dystansu społecznego z innymi uczestnikami imprezy. 

 7. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 

1,5 m odległości.  

8. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki winien zachować dystans od innych uczestników min. 

2 m.  

9. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje osób z orzeczoną niepełnosprawnością 

wymagających obecności lub pomocy opiekuna, osób zamieszkujących lub pracujących wspólnie.  

10. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub 

rodzica.  

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej wyłącznie 

do przeznaczonych do tego celu pojemników.  

12. Wejście/przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z bezwzględną akceptacją  

i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu imprezy o charakterze 

niemasowym. 

 13. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 

terenu/obiektu.  

14. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz ciężkich lub 

ostrych przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych.  

15. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.  

16. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia szklanych opakowań.  

17. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. 

 18. Uczestnik nie może na terenie imprezy stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą 

usunięcia go z terenu.  
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19. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń obsługi i Organizatora.  

20. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej 

przez obsługę.  

21. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przedstawicielowi organizatora na jego prośbę.  

22. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora lub obsługę o sytuacjach zagrożenia życia 

ludzkiego lub mienia.  

23. Uczestnik ma obowiązek informować obsługę o zauważonych pożarach.  

24. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku 

odwołania imprezy.  

25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.  

26. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie 

nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków lub innych 

substancji psychoaktywnych. 

27. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Osoba, która uległa w trakcie imprezy nieszczęśliwemu wypadkowi  obowiązana jest niezwłocznie 

zgłosić ten fakt Organizatorowi lub obsłudze. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że 

aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie: www.sektor3.wroclaw.pl. 


