
Regulamin 
organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej XV Festiwal Smaku

organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1. Organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły z siedzibą w Gru-

cznie przy ul. Młyńskiej 4.

2. Organizacja  Festiwalu odbywa się  w oparciu  o „Wytyczne  dla  organizatorów imprez

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane

przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Ministerstwo  Rozwoju  oraz

Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl

oraz www.gis.gov.pl 

3. Uczestnictwo w Festiwalu organizowanym przez Organizatora w okresie obowiązywania

niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

4. Każdy  uczestnik  Festiwalu  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  niniejszym

regulaminem przed wejściem na teren wydarzenia i do przestrzegania zawartych w nim

procedur oraz zasad zachowania,  a także do stosowania się do wytycznych personelu

obsługi wydarzenia.

5. Uczestnicy  Festiwalu  obowiązani  są  do  respektowania  próśb  i  poleceń  pracowników

Organizatora, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem

zapisów niniejszego Regulaminu.

6. W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby, które:

a) nie są zakażone koronowirusem SARS-COV-2, a także,

b) nie przebywają na kwarantannie, a także,

c) nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.

7. Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek:

a) samodzielnego  wyposażenia  się  w  materiały  ochrony  osobistej  (maseczka,

przyłbica  lub inne środki ochraniające  usta  i  nos) i  ich stosowania przez czas

przebywania na terenie, na którym organizowany jest Festiwal, poprzez zakrycie

ust i nosa.

b) zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.



c) używania  płynu odkażającego  do rąk  przed każdorazowym wejściem na  teren

wydzielonej strefy dla widzów,

d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych

w tym celu pojemników.

e) przestrzegania  postanowień  niniejszego  regulaminu  i  stosowania  się  do

komunikatów graficznych oraz zaleceń obsługi Festiwalu w zakresie właściwej

organizacji  wydarzenia  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia

wynikających z przedmiotowego regulaminu.

8. Festiwal odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora

9. Wejście  na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez

Organizatora wejście dla publiczności. 

10. Rekomenduje  się  uczestnikom  Festiwalu  odpowiednio  wczesne  przyjście  na  miejsce

imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do

wejścia (1,5 – 2 m). 

11.  Liczba  uczestników występów w ramach sceny plenerowej  ograniczona  jest  do 250

osób. Do limitu 250 osób nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,

12. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na widowni sceny plenerowej

zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m. 

13. W ogródkach i stoiskach gastronomicznych  przygotowywanie i podawanie posiłków  

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru

potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu odbywa się pod warunkiem, że: 

a) klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1,

do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

b) obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

14. Wyjście  z  wydarzeń  zakłada  rozproszenie  się  uczestników  imprezy  w  różnych

kierunkach – tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren

imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.

15.  Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publi-

cznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i prze-

biegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. 



16. Zarówno  garderoby  oraz  toalety  dla  artystów,  obsługi  technicznej  i  pracowników

Organizatora,  jak  i  toalety  z  przeznaczeniem  dla  uczestników  imprezy  zostaną

wyposażone w środki do dezynfekcji. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu

jednak,  że  aktualna  wersja  Regulaminu  zamieszczona  jest  na  stronach  Festiwalu:

http://festiwalsmaku.pl/

Gruczno, 10 sierpnia 2021 r.


