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REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW  
III Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami 

2-3 września 2021 

Niniejszy Regulamin został opracowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich 
Uczestników Forum na podstawie: 

▪ Aktualnych wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów  

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 . Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, 

Pracy i Technologii) z Głównym Inspektorem Sanitarnym 

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy) 

▪ Aktualnych zasad i ograniczeń 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) 

 

Uczestnik - rozumie się pracowników GFW, dostawców usług, wystawców, zgłoszonych Uczestników, 
prowadzących, zaproszonych gości. 
 
Dane kontaktowe Organizatora:  
Magdalena Westerska-Kłos    tel.  605 157 187 
Julia Jurewicz                                    tel.  605 475 509  
Martyna Dziubich                  tel.  605 207 187 
 
Forum - wydarzenie odbywające się zgodnie z programem w dniach 2-3 września 2021 na terenie Hotelu Orle  
w Gdańsku-Sobieszewie, w pomieszczeniach zarezerwowanych przez Organizatora.   
 
Organizator - Gdańska Fundacja Wody, reprezentowany przez: Alicję Loch-Dzido – Prezesa Zarządu.  
 

§1 

1. W Forum może brać udział wyłącznie Uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

2. W Forum nie mogą uczestniczyć, osoby chore lub przebywające z osobą/osobami 

odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych lub przebywały z osobą/osobami chorymi na chorobę 

zakaźną. 

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu zaleca się, aby: 

A. Uczestnik nieprzebywający aktualnie na Sali powiadomił telefonicznie Organizatora oraz nie pojawiał się na 
terenie wydarzenia 

B. Uczestnik przebywający na Forum, powinien niezwłocznie zgłosić się do Organizatora  

i natychmiast opuścić Forum. 

Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania porady medycznej. W sytuacjach 

zagrażających życiu lub nagłego pogorszenia zdrowia należy dzwonić pod nr 999 lub 112.  

§2 

Uczestnik jest zobowiązany do :  

1. Regularnego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem Forum. 

2. Każdorazowej dezynfekcji rąk przed wejściem na sale, w których odbywa się Forum. 

3. Zachowania odstępu co najmniej 1,5 metra pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w Forum. 

4. Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki(maseczki dostępne podczas trwania Forum u Organizatora). 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
about:blank
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5. Podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką a następnie jak najszybciej 

wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycia lub dezynfekcji rąk. 

6. Unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.  

7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, instrukcji i tablic rozmieszczonych na terenie całego obiektu oraz 

stosowania się do poleceń Organizatora oraz obsługi hotelu.  

§3 

1. Rejestracja Uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, skracając czas  
do minimum potrzebny przy dokonywaniu formalności. 

2. Zaświadczenia o uczestnictwie, materiały udostępnione przez Prowadzących przesyłane będą w wersji 
elektronicznej do tygodnia po zakończeniu Forum, 

3. Faktury z 14-dniowym terminem płatności zostaną przesłane zgodnie z deklaracją w Karcie zgłoszenia - 
poczta/pocztą elektroniczna. 

 
§4 

1. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym będą rozmieszczone na terenie Hotelu (w szczególności przy wejściu 
na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych, sali 
konferencyjnych oraz przy wyjściu z toalet).  

2. Nie zaleca się pożyczania osobom trzecim używanych przedmiotów.  
3. W przypadku przedmiotów używanych wspólnie, przedmiotów wielokrotnego użytku, zaleca się 

dezynfekowanie tych przedmiotów. 
4. W każdej sali może znajdować się tylu Uczestników, ile jest krzeseł.  
5. Nie należy przesiadać się i zamieniać ustawienia krzeseł. 
6. Miejsca są przeznaczone wyłącznie dla Uczestników zgłoszonych na Kartach zgłoszenia i potwierdzonych 

przez Organizatora oraz dla prowadzących zaproszonych przez Organizatora. 
7. Na terenie Hotelu poza strefą Forum należy stosować się do zasad i instrukcji obowiązujących w tych 

miejscach * (link do strony Hotelu Orle) 
https://www.orle.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/zmiany-w-regulaminie-COVID.pdf 
 

§5 

1. Obsługa Organizatora wyposażona będzie w maseczki, rękawiczki ochronne podczas wykonywania 
obowiązków.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania bezdotykowego pomiaru temperatury.  
3. W przypadku niedostosowania się do obowiązujących zasad Organizator może poprosić o opuszczenie terenu 

Forum. 
§6 

W przypadku zmiany wytycznych o których mowa niniejszym dokumencie, Regulamin może ulec zmianie.  
O zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie mailowo albo w inny skuteczny sposób.  

 

 


