
 

 

ZASADY DLA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

FUNDACJĘ WIEŚWIEJAK 

1. Zapraszamy osoby, które, według swojej wiedzy, nie są osobami zakażonymi 

oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik 

warsztatów/wyjazdów/spotkań jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

Oświadczenie COVID-19. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 

do przedmiotowego Regulaminu. 

3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych 

kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała 

udział w danym wydarzeniu. 

4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich 

zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje 

się na odwrocie Oświadczenie COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych”. 

5. W czasie warsztatów/wyjazdów/spotkań Uczestnicy  są zobowiązani do: 

1)  zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczki/przyłbicy lub zachowania, co 

najmniej 2 m odstępu od innych Uczestników; 

2) posiadania środka do dezynfekcji rąk i użycia go przed wejściem na 

warsztaty/spotkania, czy w przypadku wyjazdów o autokaru i każdej 

odwiedzanej instytucji 

3) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się 

do komunikatów oraz zaleceń koordynatora  w zakresie właściwej organizacji 

wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających 

z przedmiotowego Regulaminu. 

6. Uczestnicy wyjazdów są zobowiązani do zajmowania miejsc oznaczonych. 

7. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie miejsca nieoznaczonego, bezpośrednio 

przy Uczestniku który: 

1) uczestniczy w wyjeździe  z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, 

2) 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. 

3) jest spokrewniony i tworzy z Uczestnikiem jedno gospodarstwo domowe. 



 

 

 

POLITYKA INFORMACYJNA 

1. Każdy Uczestnik biorący w nim udział, składający Oświadczenie COVID-19 

akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować 

do zasad w nim opisanych. 

2. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, 

podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego 

tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19. 

3. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są przez 

koordynatora warsztatów/wyjazdu/spotkania. 

SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU 

1. Osoby niestosujące się do instrukcji i  poleceń koordynatora 

warsztatu/wyjazdu/spotkania w przypadku naruszenia postanowień niniejszego 

Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie wydarzenia. 

2. Koordynator  ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić 

o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – 

epidemiologiczne. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. 

3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się 

sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 


