REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWEGO „Regaty z okazji 25-lecia Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej o Puchar
Prezydenta Miasta Lublin”
CZĘŚĆ 1 - KONTROLA WEJŚCIOWA
1. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia,
czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków, albo wskutek wnoszenia broni,
materiałów pirotechnicznych lub przedmiotów niebezpiecznych.
2. Respektowanie zasad w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.).
3. Z uwagi pandemię COVID-19, a w szczególności wprowadzony w związku z nią na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan
epidemii:
a)

4.

5.
6.

zabrania się udziału w Imprezie:
- osobie chorej na COVID - 19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym przykładowo:
temperatura powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, biegunka, ból brzucha,
wymioty, pogorszenie smaku lub węchu,
osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a także objętym nadzorem
epidemiologicznym ze względu na COVID – 19;
b) każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do:
- do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym oraz zapoznania klauzuli dot. ochrony danych osobowych przed wejściem na teren Imprezy;
- przestrzegania aktualnych na dzień Imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych w
Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa,
- dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren Imprezy (środki dezynfekcji zapewnia Organizator),
- o ile to będzie wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy – do zakrywania ust i nosa przez cały
okres przebywania na Terenie Imprezy, a także przed wejściem na Teren Imprezy – Uczestnik Imprezy zobowiązany
jest do wyposażenia się we własnym zakresie i na własny koszt w w/w materiały ochrony osobistej,
- przestrzegania obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od innych osób przebywających na Terenie
Imprezy (na dzień wejścia w życie Regulaminu wynosi ona 1,5 metra), a w szczególności w przypadku kolejek, w tym
przed wejściem oraz wyjściem z Terenu Imprezy, a także stosowania się do wyznaczonych na Terenie Imprezy miejsc
dla publiczności, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy zachowania odległości pomiędzy Uczestnikiem
Imprezy a przebywającym z nim dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z 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, a także osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących,
- w przypadku wystąpienia objawów COVID – 19 w czasie Imprezy – niezwłocznego poinformowania o tym Służb
Porządkowych i Informacyjnych oraz opuszczenia Terenu Imprezy.
Informacje o obowiązkach Uczestników Imprezy, w związku z pandemią COVID-19, aktualne na dzień Imprezy, do których
powinien się stosować każdy Uczestnik, będą umieszczone na planszach przed wejściem na Teren Imprezy oraz na Terenie
Imprezy. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Imprezę oraz do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników
niestosujących się do w/w zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń wobec Organizatora ani
podmiotów współpracujących z nim przy organizacji Imprezy.
Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID -19
i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Imprezy zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych
osobowych Uczestnika Imprezy.
CZĘŚĆ 2 - ZACHOWANIE SIĘ NA IMPREZIE
1. Widzowie powinni przebywać na wyznaczonym terenie z zachowaniem 1,5-metrowego dystansu społecznego. Zasada nie
dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwa domowe i rodzin.
2. Każdy, kto przebywa na imprezie winien zachowywać się w sposób kulturalny, niezagrażający bezpieczeństwu innych
uczestników imprezy.
3. Widzowie winni stosować się do poleceń i zarządzeń służb porządkowych, a także do zaleceń organizatora i spikera
prowadzącego imprezę.

4. Wszystkie przejścia i wyjścia z terenu imprezy muszą być drożne.
CZĘŚĆ 3 – ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia na imprezę następujących przedmiotów:
a) środków pirotechnicznych,
b) broni wszelkiego rodzaju,
c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
d) pojemników służących do rozpylania gazu i substancji żrących,
e) butelek, kubków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału oraz przekraczających
pojemność 0,5 litra.
f) przedmiotów o dużych gabarytach,
g) flag i transparentów na drzewcach,
h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
i) napojów alkoholowych,
j) zwierząt.
2. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, ogrodzenia, a nade
wszystko forsowania płotków zaporowych,
b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów, np. pomieszczenia służbowe,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) rozniecania ognia, odpalania fajerwerków,
e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez stosownego zezwolenia,
f) rozdawania ulotek, druków, a zwłaszcza prowadzenia kwest charytatywnych bez zgody organizatora
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych i zaśmiecania terenu koncertu w inny sposób.
CZĘŚĆ 4 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające ład i porządek publiczny oraz nieprzestrzegające zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się pandemii będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
2. Wszelkie wypadki i szkody należy natychmiast zgłaszać do służb porządkowych lub organizatorowi koncertu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone na teren imprezy.
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