Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych organizowanych w ramach Podlasie
SlowFest w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

I. Zasady organizacji widowni.
1. Udział widzów w Wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:
a. zakrywania ust i nosa przez widzów (posiadanie własnych środków ochrony osobistej),
b. udzielenia pracownikowi organizatora informacji o aktualnym stanie zdrowia przed wejściem
na Wydarzenie,
c. widzom zostanie udostępniona nie więcej niż połowa liczby miejsc. Rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek
zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
 uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
2. Na terenie wydarzenia znajdują się środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
3. Organizator zapewnia możliwość zakupu na miejscu środków ochrony osobistej.
4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
a. pracownicy ochrony oraz bileterzy wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej,
b. ustawianie się uczestników w kolejkach z zachowaniem dystansu 2 metrów,
c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren
imprezy;
d. preferowane są bilety elektroniczne w telefonach.
5. Rozejście się publiczności:
a. obowiązuje wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie najpierw
osób starszych,
b. organizator zapewnia udostępnienie największej możliwej liczby wyjść,
c. organizator kontroluje przepływ publiczności.
6. Organizatorzy zastrzegają prawo do udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

II. Wewnętrzne zasady Organizatora.
1. Organizator powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych lub deleguje konkretnego pracownika
do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewnia dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);

b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie
mających kontakt z publicznością;
c. dezynfekcję dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
e. oznaczone dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
h. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur
stosowanych na wydarzeniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na wydarzenie osoby nienoszącej maseczki
lub odmawiającej dezynfekcji rąk. Możliwość zakupu maseczki na miejscu. Przysługuje zwrot
biletu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na wydarzenie osoby z objawami choroby.
Przysługuje zwrot biletu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na wydarzenie osoby, która przybędzie po
rozpoczęciu się wydarzenia. Nie przysługuje zwrot biletu.
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