Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej ROZŚPIEWANA KEJA z IGA’cki
Band W KAMIENIU POMORSKIM, organizowanej wspólnie przez
stowarzyszenie zwykłe IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa
oraz
Marinę Kamień Pomorski Sp. z o.o.
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
1. Organizatorami imprezy są stowarzyszenie zwykłe IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia
Szantowa, 71-664 Szczecin, ul. Jarogniewa 1/2, NIP 8523219937 oraz Marina Kamień Pomorski
Sp. z o.o., Al. Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 986021540
2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny,
dostępne na stronach: www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl
3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego
Regulaminu.
4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora
imprez, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów
niniejszego Regulaminu.
5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów,
sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności)
oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprezy
ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w
środki ochrony osobistej.
7. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą ostrzegawczą.
8. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora
wejście dla publiczności.
9. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz
zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m).
10.Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.
11.Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do 150 osób.
12.Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie
rekomendowanego dystansu 2 m.
13.Wyjście z wydarzenia zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż
przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym
samym swobodne wyjście.
14.Obsługa techniczna 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 / przyłbice.
15.Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy plenerowej lub ich przeniesienia. Informacje o zmianie miejsca imprezy
każdorazowo opublikowane będą na stronach: www.igackibandsas.pl/wordpress oraz
www.marinakamienpomorski.pl
16.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
17.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak,
że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.igackibandsas.pl/wordpress
oraz www.marinakamienpomorski.pl

