
 

REGULAMIN 
 43. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru organizowanego w trakcie epidemii wirusa 

SARS CoV-2 przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w Parku Etnograficznym 

nad Węgorapą – 1 sierpnia 2020 r.   

 
Obowiązujące zasady są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U z 2020 r. poz. 1066 z późn. zmianami oraz z wytycznymi sanitarnymi Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

I 
1. Teren wydarzenia: Park Etnograficzny nad Węgorapą (min. 8000 m²). 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne - 5 zł. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny. 

3. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają pracownicy Agencji Ochrony HESSIAN.  

4. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia.  

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

II 
1. Liczba uczestników jest monitorowana. Limit uczestników: maksymalnie 980 osób. 

2. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia w przypadku braku wolnych miejsc.  

3. Organizator udostępnia miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani do 

zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenia nie dotyczą: 

a) osób, które przyjdą z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

b) osób, które towarzyszą osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobie, która ze względu na 

stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4.  Udział w imprezie jest niedozwolony/zakazany osobom:  

a) z objawami infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, itd.),  

b) przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

c) które w okresie ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS CoV-2, 

5. Uczestnicy wydarzenia oczekując na wejście i na terenie imprezy są zobowiązani do  zachowania co 

najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób.  

6. Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia 

maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa  

i ust maseczką muszą zachować bezpieczny 2 metrowy dystans społeczny. 

7. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy. 

8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się bezdotykowemu 

mierzeniu temperatury, którego dokonają pracownicy organizatora. Wynik pomiaru powyżej 38ºC 

oznacza zakaz wstępu na teren imprezy. 

9. Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą regularnie odkażane i wyposażone w płyny do 

dezynfekcji rąk. 

10. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu  

z niej.  

11. Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora i ochrony. 

12. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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