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§1

NETWORKINGOWE WARSZTATY TERENOWE są  organizowane w  Łebie,  na terenie hotelu
Grand  Łeba  (ul.  Nad  Ujściem  6) w  ramach  realizacji  projektu  „Baltic  Heritage  Routes.
Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area” („Szlaki Dziedzictwa
Bałtyckiego.  Rozwój  infrastruktury  turystyki  na  obszarze  Południowego  Bałtyku”),
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiej  Współpracy  Terytorialnej,  program  Południowy
Bałtyk
(zwane dalej “Wydarzeniem”).

§2

Organizatorem Wydarzenia  są: Gmina Miasto Lębork, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia
Lęborska - Łeba”
 (zwane dalej „Organizatorem”).

§3

1. Wstęp na teren obiektu w związku z Wydarzeniem, o którym mowa w par. 1 odbywa się pod
warunkiem  dostosowania  się  do  postanowień  niniejszego  Regulaminu  wydanego  przez
Organizatora i na podstawie wcześniejszych zgłoszeń on-line lub telefonicznych.
2. Ilość miejsc dostępnych na Wydarzenie jest limitowana i wynosi 50 osób.
3. Organizator jest uprawniony do zwracania uwagi w przypadku naruszenia przez poszczególne
osoby  zasad  związanych  z  nakazem  zachowania  dystansu  społecznego  lub  przebywania
w miejscach nieudostępnionych dla osób uczestniczących.

§4

1. Wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do stosowania się do przepisów
Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  29  maja  2020 r.  w sprawie  ustanowienia  określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964)
w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki
lub  przyłbicy.  Uczestnik  Wydarzenia  zobowiązany  jest  do  posiadania  w momencie  wejścia  na
Wydarzenie elementów  odzieży  lub  innych  akcesoriów  zgodnych  z  wytycznymi  w  zakresie
zasłaniania ust i nosa.



2.  Dozwolone jest  odstępstwo od obowiązku zasłaniania  ust  i  nosa  w przypadku przebywania,
spożywania produktów i napojów w strefie wyznaczonej.
3.  Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Organizator
uprawniony  jest  do  zbierania  informacji  dot.  osób  uczestniczących  w  Wydarzeniu  w  zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przez służby sanitarne dochodzenia epidemicznego na wypadek
stwierdzenia u osoby uczestniczącej w Wydarzeniu w przypadku zachorowania na chorobę Covid-
19. Zebrane niezbędne dane osobowe są przechowywane przez Organizatora przez okres miesiąca
i  ulegają  zniszczeniu  w  przypadku  braku  stwierdzenia  pozytywnego  przypadku  SARS-CoV-2
wśród  osób  uczestniczących  w  Wydarzeniu  lub  ulegają  przekazaniu  właściwemu  organowi
sanitarnemu w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania
pozytywnego przypadku SARS-CoV-2.
4. Każda osoba uczestnicząca zobowiązana jest do przekazania w momencie wejścia do obiektu
oświadczenia, które załączone jest do niniejszego Regulaminu.
5. Osoba uczestnicząca jest zobowiązana do samodzielnego wyposażenia się w wymagane środki
pozwalające na zakrywanie ust i nosa.
6.  Organizator  Wydarzenia  zapewnia  możliwość zdezynfekowania  rąk  płynami/żelami  na  bazie
alkoholu (min.  60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach zlokalizowanych na terenie
obiektu. Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa w przypadku wstępu oraz w momencie opuszczenia
obiektu przez każdą osobę uczestniczącą.
7.  Zaleca  się  częste  mycie  rąk  zgodnie  z  wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia  lub  Głównego
Inspektora Sanitarnego. Instrukcja prawidłowego mycia rąk umieszczona jest w toaletach.

§5

1.  Osoby  uczestniczące  na  terenie  Wydarzenia  powinny pozostawać  w  bezpiecznej  od  siebie
odległości,  zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia,  Głównego  Inspektora
Sanitarnego oraz przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964).
2.  W  przypadku  kolejki  do  sanitariatów  lub  punktu  cateringowego  zalecane  jest  zachowanie
2-metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa. Liczba osób korzystających
jednorazowo z sanitariatów odpowiada połowie liczby urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.

§6

1.  Osoby  uczestniczące  w  Wydarzeniu  są  zobowiązane  do  stosowania  się  do  postanowień
niniejszego  Regulaminu  oraz  do  bieżących  poleceń  osób  reprezentujących  Organizatora
wydawanych na  podstawie  powyższych regulacji.  Wszelkie  uwagi  oraz problemy powinny być
również zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco.
2.  Osoba uczestnicząca  w Wydarzeniu,  która  naruszyła  postanowienia  niniejszego  Regulaminu,
może zostać usunięta z terenu Wydarzenia.

§7

1.  Organizator  ma  obowiązek  udostępnić  dane,  o  których  mowa w par.  4  pkt  3  i  4,  organom
inspekcji sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w dowolnym czasie,
z  zastrzeżeniem,  że  zmiana  nie  ograniczy  praw  słusznie  nabytych  przez  osoby  uczestniczące



z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana  Regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa
osób uczestniczących. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej
www.lotzl.lebork.pl


