Regulamin uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach
organizowanych przez Fundację Onkologiczną „AntyRak”
uwzgledniający wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny
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Organizator informuje, iż:
Wszystkie plenerowe wydarzenia są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa oraz stosownymi wytycznymi w tym zakresie.
Wydarzenia będą odbywać się na wyznaczonym terenie z zastosowanym ograniczeniem liczby
dostępnych miejsc dla publiczności (max 150 miejsc) w zależności od rodzaju wydarzenia.
Uczestnik wydarzenia może wejść na wyznaczony teren tylko po wypełnieniu stosownego
oświadczenia o stanie zdrowia ,dezynfekcji rąk oraz pomiarze temperatury zgodnie z zaleceniami
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Organizator wydarzenia zapewnia dostępne dla publiczności środki ochrony osobistej tj. płyn do
dezynfekcji rąk.
Miejsca siedzące dla publiczności będą ustawione z zachowaniem stosownego dystansu
społecznego.
Obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między uczestnikami nie dotyczy
uczestnika który:
• uczestniczy w wydarzeni z dzieckiem do ukończenia 13.roku życia,
• jest 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,
• osoby wspólnie mieszkające,
• osoby które zasłaniają usta i nos.
Organizator utrwala przebieg wydarzeń dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy.
Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, reklamowych czy promocyjnych.
Nad porządkiem i przestrzeganiem zasad niniejszego wydarzenia regulaminu czuwać będą
stosownie służby porządkowe.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień regulaminu
oraz poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia ,Organizator Fundacja Onkologiczna „AntyRak” zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o
stanie zdrowia przed przybyciem na wydarzenie. W przypadku niemożliwości wydrukowania
oświadczenia ,będzie ono dostępne w miejscu wydarzenia , w tym celu jednak konieczne jest
przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie FB
Fundacji.
Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo do:
Odmowy wstępu na wydarzenie osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na
teren , na którym odbywać się będzie wydarzenie lub w innych uzasadnionych przypadkach ,w
szczególności odmowy wstępu bądź wezwania do opuszczenia terenu wydarzenia w stosunku do
osób ,które nie stosują ochrony osobistej, nie wypełniły oświadczenia o stanie zdrowia ,nie
zachowują odpowiedniego dystansu społecznego , nie stosują się do zaleceń organizatora
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podyktowanych koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych zgodnych z
zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych lub
będącej pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających ,broni czy innych przedmiotów
stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
Odmowy wstępu na wydarzenie osobie u której stwierdzono widoczne objawy choroby ,zbliżone
do objawów zakażenia wirusem SARS CoV-2, np. kaszel ,duszności ,podwyższoną temperaturę
ciała powyżej 38 st.C
Odwołania lub zmiany godziny wydarzenia plenerowego.

Uczestnik wydarzenia plenerowego zobowiązany jest do:
• Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w plenerowych wydarzeniach organizowanych przez
Fundację Onkologiczną „AntyRak” przed wejściem na teren wydarzenia.
• Przestrzeganie zasad i procedur w nim określonych.
• Dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury przed wejściem na teren wydarzenia.
• Zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników, zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
• Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z tym ,że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem
i biorąc udział w wydarzeniu artystycznym w czasie stanu pandemii COVID-19 jest świadomy
istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się wirusem SARS -CoV-2 uczestnika
wydarzenia.
• Złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy , nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz wyrażenia zgody na
przekazanie danych kontaktowych (imię ,nazwisko, miejsce zamieszkania, tel.)do Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, jeśli zajdzie taka konieczność.
• Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych kontaktowych ,a także na udostępnienie ich
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i Służbom Porządkowym. Powyższe dane kontaktowe
uczestnika będą przetwarzane przez Fundację Onkologiczna „AntyRak” do 14 dni od daty udziału
w danym wydarzeniu.

Regulamin Rajdu Rowerowego z grą terenową „Rowerem przez gminę, czyli AntyRakowa
wyprawa dla zdrowia”
• Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego
uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom organizatora rajdu,
• ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa
sportowego na trasie rajdu,
• rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!
• posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
• poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
• jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
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liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 5,· Podczas jazdy w
kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami
kolumny,
każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w
szyku,
przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie,· Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z
upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio
wcześniej zasygnalizowany,
podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,
na parkingu, łące lub polanie,
należy udać się do każdego punktu kontrolnego i tam wykonać określone zadanie,
przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu,
uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
na trasie zabrania się:
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• niszczenia przyrody,
• zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
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Odpowiedzialność organizatora:
• organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
• udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanychna trasie,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników,·
• organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
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Organizator przewiduje atrakcje:
• pakiet startowy dla każdego uczestnika,
• nagrody: m.in. dla najładniejszego roweru retro
• posiłek regeneracyjny,
• pokaz samochodów z grupy Bydgoskie Klasyki Nocą,
• kiermasz.
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Postanowienia końcowe:
• udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

Murowaniec dn. 02.09.2020

