
Regulamin Przystań DMC Part 3, Wrocław 
 
Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego 
przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia. 

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. 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, gorączka) 

3. 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. 

4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek stosowania się do wymogów sanitarnych 
(zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja dłoni) 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. 

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

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

7. 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. 

8. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu (ok 2m) społecznego przy korzystaniu 
z toalet. 

9. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są 
systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. 

10. 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 wnosił roszczeń oraz nie będzie wymagał zwrotu poniesionych kosztów 
jakim jest zakup biletu od organizatora oraz podmiotu/portalu odpowiadającego za 
sprzedaż biletów na dane wydarzenie. 

11. 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 

12. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie organizowanego 
wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 

13. W trakcie spotkania obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania sprzętem 
profesjonalnym, półprofesjonalnym raz amatorskim ( tel, kamery, aparaty etc ) 

14. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren wydarzenia uczestnikowi, który jest 
spóźniony. 

15. Zakup biletu na wydarzenie jest równoznaczny z akceptacja regulaminów 
obowiązujących podczas wydarzenia. 

16. Osoby zaszczepione przeciw Covid -19 powinny posiadać przy sobie zaświadczenie 
lub jakikolwiek dokument potwierdzający, iż zostały zaszczepione. 


