
REGULAMIN WYDARZEŃ W WARSZTACIE 

 

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1.  W budynku FPŻ wszelkie osoby z niego korzystające obowiązane są do przestrzegania 
nakazów i zakazów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
niniejszego Regulaminu. 

2. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi zagrożenia epidemicznego oraz 
przestrzegania reżimu sanitarnego.  

3.  Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w budynku FPŻ 
zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na 
terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu. 

4.  Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek: 

1) samodzielnego na własny koszt wyposażenia się w materiały ochrony osobistej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie budynku 
FPŻ, jeśli wynika to z określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku 
ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Brak stosowania się do aktualnych 
reżimów powoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego 
obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie budynku 
lub nie zostanie wpuszczony na teren budynku FPŻ. W takim wypadku uczestnikowi nie 
przysługują wobec FPŻ jakiekolwiek roszczenia lub prawa, a w szczególności z tytułu zwrotu 
ceny biletu lub jego części (jeżeli wstęp jest biletowany); 

2) jeśli wynika to z aktualnie obowiązujących reżimów i zaleceń - używania płynu 
odkażającego do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do budynku przed 
każdorazowym wejściem do budynku; 

3) wyrzucania materiałów ochrony osobistej wyłącznie do oznaczonych pojemników. 

5.  Zasady organizacji widowni: 

1) FPŻ zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego 
wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna; 

2) uczestników zobowiązuje się do stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi 
widowni dotyczących przepływu publiczności oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. 

6.  Obsługa widowni skieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych celem udrożnienia ciągów 
komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. 

7.  Przy korzystaniu z szatni, o ile będzie udostępniona, należy zachować wymagany dystans 
społeczny oczekując na przyjęcie i wydanie odzieży, o ile wynika to z obowiązujących 
wytycznych. 

8.  W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni w budynku, FPŻ w miarę możliwości 
będzie udostępniał uczestnikom widownię na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. 

9.  FPŻ może wprowadzić zasady wpuszczania uczestników na teren budynku obiektu 
grupami udzielając pierwszeństwa wejścia osobom o szczególnych potrzebach: osoby 



starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział 
publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. 

10. W czasie przerw w czasie wydarzenia preferowane będzie opuszczenie budynku w którym 
odbywa się impreza, celem jego przewietrzenia. 

 

II. USTALENIE STANU ZDROWIA UCZESTNIKA WYDARZEŃ 

1. FPŻ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia regulacji dotyczących ustalenia stanu 
zdrowia uczestników, o ile będzie to konieczne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii 
lub stanu zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie FPŻ mogą być uzupełniane 
lub zmieniane w każdym czasie. 

2. Uczestnik wydarzenia przez uczestnictwo w imprezie zobowiązuje się do przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 
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