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Mielno 11.12.2021 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW. 

WYDARZENIA „ SYLWESTER W MIELNIE 2021/2022  „ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 

  

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością 

zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi                

z reżimem sanitarnym, MWowk Agency, wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas 

wydarzenia   „SYLWESTER W MIELNIE 2021/2022 „ 31.12.2021/01.01.2022 r. do odwołania. Regulamin 

sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów wydarzeń w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-

2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego              i Sportu, 

Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek 

jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz u Organizatora. 

Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zapoznania się z regulaminami. Każdy uczestnik ma 

obowiązek posiadania ze sobą maseczki zakrywającej usta i nos. 

1. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy jest osobą zakażoną lub 

podejrzewa u siebie zakażenie, przebywa na kwarantannie, lub jest pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

2. Uczestnik chcący wziąć udział  w wydarzeniu może zostać poproszony o przekazanie danych 

osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) pod kątem ewentualnej konieczności 

ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie 

zgody na ich przetwarzanie przez organizatora oraz służby medyczne które będą na miejscu 

wydarzenia w celu przeprowadzenia wywiadu medycznego uczestnika wydarzenia, zgodnie z polityką 

RODO. 

3. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia 

osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności               

w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego 

min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. 

5. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek stosowania się do wymogów sanitarnych ( zakrywanie ust                   
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i nosa ) przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia. Brak stosowania się do tych reżimów 

spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków,                a 

w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. 

6. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny 

jest na terenie wydarzenia oraz przed wejściem na teren wydarzenia 

7. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do 

wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

9. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu ( ok 1.5m  ) społecznego przy korzystaniu z toalet. 

10. Newralgiczne miejsca dla emisji korona wirusa na terenie wydarzenia są systematycznie 

dezynfekowane przez pracowników Organizatora. 

11. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi 

zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających lub podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS COV  - 2. Wówczas uczestnik ten nie będzie nosił roszczeń wobec organizatora oraz 

podmiotów współpracujących z organizatorem; 

12. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami 

związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem 

stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

13. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie organizowanego wydarzenia mogą 

być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 

14. W trakcie wydarzenia obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania sprzętem 

profesjonalnym, półprofesjonalnym oraz amatorskim ( tel., kamery, aparaty etc. ) 

15. Zakazuje się wnoszenia na teren wydarzenia: jedzenia, napojów, broni oraz innych 

niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, środków odurzających, narkotyków. 

16. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowujących się agresywnie 

nie będą wpuszczane. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.  

18. Organizator nie odpowiada za nagłe odwołanie, skrócenie wydarzenia jeśli wystąpi tzw. „siła 

wyższa”.  

19. Wejście na teren obiektu odbywa się od godziny 21:00 w dniu 31.12.2021 . 
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20. Służba porządkowa  ma prawo do: sprawdzenia zawartości odzieży oraz wnoszonych na teren 

wydarzenia przedmiotów.  

21. Pracownicy służby porządkowej i informacyjnej są uprawnieni do decydowania o opuszczeniu 

terenu wydarzenia jeśli uczestnik będzie naruszał regulamin obowiązujący w trakcie wydarzenia.  

22. Pracownicy służby porządkowej maja prawo do użycia siły fizycznej (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

oraz zatrzymania (do czasu przyjazdu odpowiednich służb) uczestnika wydarzenia jeśli ten nie będzie 

stosował się do wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie. 

23. Niszczenie mienia Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji 

wydarzenia jest surowo zabronione. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, zostaną 

podjęte kroki związane z pokryciem kosztów zniszczonego mienia. Koszt ten poniesie uczestnik 

niestosujący się do niniejszego punktu. 

24. Organizator oraz osoby pracujące przy produkcji wydarzenia maja prawo do wydawania poleceń.  

25. Wydarzenie „SYLWESTER W MIELNIE 2021/2022” nie jest impreza masową. 

26. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona. 

27. Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieka dorosłych. 

28. Wchodząc na teren wydarzenia AKCEPTUJESZ niniejszy regulamin. 

29. Na teren wydarzenia mogą wejść osoby niezaszczepione w ściśle ograniczonej liczbie osób (100                     

z zachowaniem dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, oraz dezynfekcji dłoni). Osoby 

zaszczepione nie wliczają się w limit (850 osób). 

31. Pracownik służby porządkowej i informacyjnej ma prawo sprawdzić zawartość bagażu  oraz innych 

przedmiotów uczestnika. 

32. Pracownik służby porządkowej i informacyjnej ma prawo nie wpuścić uczestnika wydarzenia na 

teren wydarzenia jeśli ten będzie nie stosował się do regulaminu. 

33. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w dowolnej chwili przez organizatora. 

34. Pracownik służby porządkowej, i organizator ma prawo sprawdzić lub zapytać o certyfikat 

szczepienia przeciw Covid 19 uczestnika chcącego wziąć udział w wydarzeniu. 

35. Certyfikaty będą weryfikowane za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów 

Covid” lub po okazaniu wydruku dokumentu wraz z dokumentem tożsamości.  

36.Wejście/wyjście  na teren wydarzenia odbywać się będzie za pomocą dwóch osobnych wejść/wyjść. 
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37. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do pozbycia się środków ochrony (maseczka, rękawiczki 

etc.) do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

38. Osoby niezaszczepione, zostaną poproszone przez pracownika służby ochrony lub organizatora,  o 

zajęcie przypisanego dla osób niezaszczepionych miejsca. 

39. Osoby odmawiające sprawdzeniu certyfikatu/paszportu Covidowego poproszone zostaną                       

o zajęcie miejsca wskazanego przez pracownika służby ochrony lub organizatora, na terenie 

wydarzenia. 

 

 

Regulamin ten może zostać zmieniony na dzień 31.12.2021 wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 


