
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu „Bieg po Nowe Życie”  
w związku ze stanem epidemii wirusa  SARS-CoV-2  

3.10.2020 – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

Niniejszy regulamin jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu organizacji wydarzeń kulturalnych  
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)  

UDZIAŁ W WYDARZENIU 

1.     Wszyscy uczestnicy przebywający na terenie wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania przepisów 
wynikających z ustawy i wytycznych, o których mowa w postanowieniu ogólnym. W szczególności 
dotyczy to poruszania się i pozostawania w bezpiecznej od siebie odległości /dystans społeczny  
co najmniej 1,5 metra/. 

2.      Osoby przebywające na kwarantannie, wykazujące cechy infekcji SARS-CoV-2  /gorączka, kaszel, 
duszności/, oraz pozostające pod nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu. 

3.     Każdy uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety 
przesiewowej. Ankiety przesiewowe będą dostępne przy wejściu na teren wydarzenia. 

4.  Każdy uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia będzie miał mierzoną temperaturę ciała  
– osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopnia nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu.  

5.     Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust i nosa przyłbicą ochronną lub maseczką, 
zdezynfekowania rąk w momencie wejścia/wyjścia do/ze wszystkich stref wydarzenia. Maseczkę  
lub przyłbicę ochronną każdy uczestnik otrzyma przy wejściu na teren wydarzenia. 

6.     Noszenie powyższych środków ochronnych nosa i ust jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo  
w wydarzeniu.  

7.      Stanowiska z płynem dezynfekcyjnym zapewnia Organizator. 

OŚWIADCZENIE 

Rozumiem i zgadzam się, że:  

1. Organizator wprowadził środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na potencjalne 
rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. 

2. Będę stosować się do opisanych powyżej instrukcji, odwiedzając każdą strefę wydarzenia.  

3. Ryzyko narażenia na SARS-CoV-2 istnieje w każdym miejscu publicznym, w którym przebywają ludzie.  

4. SARS-CoV-2 jest zaraźliwą chorobą, która może prowadzić do ciężkiej choroby, trwałej niepełnosprawności,  
a nawet śmierci. Odwiedzając poszczególne strefy Wydarzenia, dobrowolnie przejmuję na siebie wszelkie 
ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2. 

5. Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Światowej Organizacji Zdrowia, seniorzy i osoby  
z chorobami współistniejącymi są szczególnie narażone na zakażenie SARS-CoV-2. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu z poszanowaniem praw uczestników 
wydarzenia. 


