REGULAMIN
udziału w wydarzeniu pn. Dzień otwarty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku.
( w związku z pandemią COVID-19 )

ORGANIZATOR: Krajeński Park Krajobrazowy
TERMIN: 24 października 2020 r.
MIEJSCE WYDARZENIA: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ul. Strzelecka 5 w Więcborku

Obowiązujące zasady są zgodne z:
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz.
964 z późn. Zm.).
- Aktualnymi wytycznymi sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
1) Teren oficjalnego wydarzenia jest otwarty.
2) W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem ( min. gorączka powyżej 38 ºC, suchy
kaszel, duszności ) oraz nie przebywające na kwarantannie, izolacji domowej i nie objęte
nadzorem epidemiologicznym.
3) Uczestnicy festynu są zobowiązani do zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od
pozostałych osób.
4) Rekomenduje się uczestnikom korzystanie ze środków ochrony osobistej- rękawiczki,
maseczki, przyłbice, chusty. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony
osobistej.
5) Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby, które z
przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą zachować bezpieczną
odległość min. 2 m od innych uczestników oraz posiadać zaświadczenie od lekarza zwalniające
z obowiązku zasłaniani ust i nosa.
6) Warunkiem wejścia na teren wydarzenia jest dostarczenie wypełnionego oświadczenia,
którego wzór stanowi załącznik do regulaminu- Załącznik nr 1. Oświadczenie można uzyskać
poprzez pocztę elektroniczną lub wypełnić na miejscu. Oświadczenie jest niezbędne na
wypadek wykrycia, że w wydarzeniu brała udział osoba zakażona. Dane te będą przekazywane

służbom sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia.
Po 14 dniach nastąpi ich komisyjne zniszczenie.

7) Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna lub rodzica.
8) Obowiązuję zakaz wnoszenia opakowań szklanych na teren wydarzenia.
9) Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk.
10) Korzystających z toalet obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety
jak i po skorzystaniu z niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2- metrowy
dystans od poszczególnych oczekujących.
11) Uczestnicy festynu muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora oraz
przestrzegać postanowień regulaminu.
12) Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.

