REGULAMIN WYDARZENIA Mazury Stand-up Festival 2020 / Giżycko, 01.08.2020 r.
§1
„Mazury Stand-up Festival 2020 / Giżycko” (dalej: „Wydarzenie”) odbywa się w Amfiteatrze
Twierdzy Boyen, przy ul. Turystyczna 1.
§2
Organizatorem Wydarzenia jest Kosmos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Organizator”).
§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 biletu (-ów) zakupionych w trybie sprzedaży online lub w
sprzedaży stacjonarnej w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Ilość miejsc dostępnych na każde z Wydarzeń jest limitowana i w każdym z przypadków
ustalana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP.
3. W trakcie Wydarzenia widzowie zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych
miejsc, oraz poruszania się w obiekcie zgodnie z przyjętymi założeniami natury
organizacyjnej.
4. Służba ochrony Organizatora jest uprawniona do zwracania uwagi w przypadku
naruszenia przez poszczególnych widzów zasad związanych z nakazem zachowania
dystansu społecznego lub przebywania w miejscach nieudostępnionych dla widzów.
§4
1. Wszyscy widzowie zobowiązani są do stosowania się do przepisów 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) 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 teren
wydarzenia elementów odzieży lub innych akcesoriów pozwalających na realizację
wytycznych 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 gastronomicznej.
3. Zgodnie z wytycznymi MZ oraz GIS Organizator wydarzenia uprawniony jest do zbierania
informacji dot. widza (-ów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez służby
sanitarne dochodzenia epidemicznego na wypadek stwierdzenia u uczestnika wydarzenia
przypadku zachorowania na chorobę SARS-CoV-2. Zebrane niezbędne dane osobowe są
przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni i ulegają zniszczeniu w przypadku

braku stwierdzenia pozytywnego przypadku SARS- CoV-2 wśród uczestników wydarzenia
lub ulegają przekazaniu właściwemu organowi sanitarnemu w celu przeprowadzenia
dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku
SARS-Cov-2.
4. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania obsłudze w momencie
wejścia do obiektu wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia, które załączone jest w
momencie zakupu do biletu w trybie online.
5. Uczestnik wydarzenia – widz jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w
wymagane środki pozwalające na zakrywanie ust i nosa.
6. Organizator wydarzenia zapewnia możliwości 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 każdego z widzów.
7. Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego
Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie. Instrukcja prawidłowego mycia
rąk umieszczona jest w toaletach.
8. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe, pojemniki szklane; Ocena przedmiotów i
kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Ochrony Organizatora.
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo winny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§5
1. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni 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. Służba Ochrony Organizatora uprawniona jest – w uzasadnionych przypadkach – do
podjęcia wszelkich skutecznych działań w celu zapobieżenia wniesienia na teren
Wydarzenia rzeczy, przedmiotów i środków, o których mowa w pkt 8b powyżej.
3. W przypadku kolejki do sanitariatów lub punktów gastronomicznych 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
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania oraz udostępniania innym
osobom alkoholu, napojów oraz produktów żywnościowych zakupionych poza terenem
Wydarzenia. Palenie tytoniu, papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń jest
możliwe tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem nakazanego dystansu
społecznego.
§7
1. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do postanowień niniejszego
Regulaminu, Regulaminu obiektu Opera Leśna oraz do bieżących poleceń obsługi
wydawanych na podstawie powyższych regulacji. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny
być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. Uczestnik Wydarzenia, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub
Regulaminu Obiektu może zostać usunięty z terenu obiektu.
§8
1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić dane o których mowa w par. 4 pkt 2 i 3
upoważnionej komórce sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.
2. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowien niniejszego
regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym
czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z
wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami
bezpieczenstwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie
internetowej www.bart.sopot.pl.

