REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH STACJONARNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ WODY

1.

Organizatorem jest Gdańska Fundacja Wody (GFW), reprezentowana przez Alicję Loch-Dzido – Prezes
Zarządu.

2.

Uczestnik Wydarzenia to pracownik GFW, wystawca, zgłoszony uczestnik, prowadzący, zaproszony
gość.

3.

Wydarzenie – każda przedsięwzięcie organizowane stacjonarnie przez GFW.

4.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu
i obowiązują wszystkich Uczestników.

5.

Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.

6.

Wytyczne zawarte w Regulaminie mogą ulec zmianie.

7.

Informacje dotyczące rezygnacji, warunkach odwołania Wydarzenia Stacjonarnego przez Organizatora
oraz formie płatności (faktura VAT) znajdują się w karcie zgłoszenia.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia Stacjonarnego oraz
prawo do zmiany terminu Wydarzenia Stacjonarnego lub odwołania.

9.

W przypadku odwołania Wydarzenia Stacjonarnego Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym
fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą
rozpoczęcia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych i powiadomić o tym niezwłocznie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną .

Uczestnictwo
1.

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wysłanie zgłoszenia na adres sekretariat@gfw.pl.

2.

Potwierdzenie udziału to otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przesłanego zgłoszenia.

3.

Przesłanie

potwierdzenia

stanowi

jednocześnie

zawarcie

umowy

między

Organizatorem,

a Uczestnikiem.

Przebieg wydarzeń stacjonarnych
1.

Gdańska Fundacja Wody jako Organizator może dokonywać zmian w Wydarzeniu, nawet w dniu,
w którym się odbywa. Jednocześnie ma także prawo do zmian programu, kolejności wystąpień oraz
zmian rozkładu czasowego.

2.

Uczestnik jest odpowiedzialny za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia, które
mogą wystąpić podczas Wydarzenia.
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3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które mogą ulec zniszczeniu lub zgubić
się.

4.

Odpowiedzialność za własne rzeczy dotyczy także materiałów promocyjnych, np. banery, roll-upy.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Rozpowszechnianie wizerunku
1.

Każdy z Uczestników Wydarzenia, wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez GFW,
a także każdego z Partnerów i pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację
Wydarzenia.

Przebieg wydarzeń stacjonarnych w pandemii Covid-19
1.

W Wydarzeniach może brać udział wyłącznie Uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2.

W Wydarzeniach stacjonarnych nie mogą uczestniczyć osoby 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 oznak choroby (trudności w oddychaniu, kaszel, podwyższona temperatura)
zaleca się, aby Uczestnik powiadomił o tym Organizatora i zrezygnował z uczestnictwa w Wydarzeniu.

4.

Jeżeli objawy wystąpią w trakcie trwania Wydarzenia, Uczestnik jest zobowiązany powiadomić
Organizatora i opuścić Wydarzenie.

5.

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.

Zasady Bezpieczeństwa
1.

Regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja rąk.

2.

Każdorazowa dezynfekcja rąk przed wejściem na sale, w której odbywa się Wydarzenie.

3.

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

4.

Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

5.

Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, podczas kaszlu i kichania. Następnie
należy wyrzucić chusteczkę do koszę i dokonać dezynfekcji rąk.
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6.

Unikanie 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.

Środki ostrożności
1. Środki dezynfekcyjne znajdują się na terenie hotelu, w którym jest organizowane Wydarzenie.
2. Nie zaleca się pożyczania osobom trzecim używanych przedmiotów.
3. W przypadku używania wspólnie przedmiotów (np. mikrofon), należy dokonać ich dezynfekcji.
4. Ilość krzeseł w sali odpowiada ilości Uczestników, w celu zachowania bezpieczeństwa.
5. Nie należy przesiadać się, a także 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. Należy stosować się do zasad i instrukcji obowiązujących w tym miejscu Wydarzenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa prze Organizatora
1.

Obsługa Organizatora jest wyposażona w maseczki oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania
obowiązków. Gdańska Fundacja Wody zapewnia je również Uczestnikom.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania bezdotykowego pomiaru temperatury.

3.

W przypadku nie stosowania się do obowiązujących zasad przez Uczestnika/Uczestników, Organizator
może prosić o opuszczenie Wydarzenia przez Uczestnika/Uczestników.
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