REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
NA
EŁK LATIN FESTIVAL
W DNIACH 31 LIPCA – 2 SIERPNIA 2020

§1
1. Regulamin obowiązuje Uczestników zajęć organizowanych podczas trwania EŁK LATIN
FESTIVAL W DNIACH 31.07.20 – 2.08.20
2. Organizatorem zajęć jest Creative Studio Łukasz Sakowicz oraz Ełckie Centrum Kultury.
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.elklatinfestival.pl
4. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także
zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
§2
1. Uczestnicy

mają

obowiązek

stosować

się

do

zasad

korzystania

z

obiektów

udostępnionych na warsztaty taneczne Ełk Latin Festival tj. sala Zebra i Amfiteatr
Ełckiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4.
Wywieszone regulaminy znajdują się we wszystkich wyżej wymienionych obiektach oraz
na stronie internetowej www.elklatinfestival.pl
2. Na wszystkich wydarzeniach oraz zajęciach na Ełk Latin Festival mogą przebywać tylko
osoby zdrowe.
3. Przed pierwszymi zajęciami należy odebrać swoją opaskę festiwalową w Ełckim Centrum
Kultury, która będzie upoważniała do wejścia na zajęcia.
4.

Podczas rejestracji każdy indywidualnie w pisemnym oświadczeniu poświadcza o braku
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zbadana zostanie
temperatura ciała.

5. Uczestnicy nie mogą zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mogą
mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
festiwalu. Stwierdzane jest to na podstawie oświadczenia.
6. Osoby z objawami choroby (silny katar, kaszel, gorączka) nie zostaną wpuszczone na
obiekty udostępnione na warsztaty taneczne Ełk Latin Festival
7. We wszystkich
warsztatów (salą)

pomieszczeniach

nie

będących

miejscem

do

przeprowadzenia

Uczestnicy powinni przebywać w maseczkach ochronnych. Przed

rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk (płynem dostępnym przy wejściu)
oraz zachowania odległości 2m od siebie.

8. Uczestnicy nie mogą gromadzić się wewnątrz budynku. Należy zachować odstęp 2m
oraz mieć nałożoną maseczkę.
9. Zabrania się podawania ręki na powitanie i innych form przywitania niezgodnych
z zaleceniami dystansu społecznego. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona i zależna od Sali, w której odbywają się
zajęcia. (załącznik nr 1.) Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczania
uczestnika kiedy limit został osiągnięty.
11. Podczas zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i twarzy.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia w zmienionym obuwiu,
które nie pozostawia na podłożu żadnych śladów oraz w żaden sposób go nie uszkadza.
13. Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów spożywczych wewnątrz obiektów z
wyjątkiem wody, którą uczestnicy mogą przynieść ze sobą na własny użytek.
14. Na zajęcia uczestnicy wchodzą wyznaczonym wejściem.
15. Po skończonych zajęciach uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia
sali w celu wietrzenia.
16. Uczestnictwo w zajęciach oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji
i dokumentowania zajęć. Administratorem danych osobowych jest Creative Studio
Łukasz Sakowicz. Uczestnikowi zajęć przysługuje w szczególności Prawo do żądania
dostępu do Jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak
również przenoszenia Jego danych osobowych,

wniesienia skargi do organu

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 1.
Wykaz sal zajęciowych podczas Ełk Latin Festival 2020 wraz z ilością osób, które
jednocześnie mogą korzystać z Sali.
Maksymalna
Sala:

Liczba
uczestników
zajęć:

Sp2

400

Sp4

150

Zebra ECK

60

Amfiteatr

700

