
REGULAMIN 
WYDARZEŃ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SP. Z O.O. 
 
Regulamin wydarzeń plenerowych na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej 
(dalej „FPŻ”) w reżimie sanitarnym wynikającym z wprowadzenia stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego. 
 
Niniejszy regulamin opracowany został w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu 
korzystania z usług FPŻ w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w 
Polsce w trakcie wydarzeń organizowanych na świeżym powietrzu. Prosimy o zapoznanie się 
z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:  
 
1. Wstęp na wydarzenia plenerowe jest bezpłatny, chyba, że FPŻ postanowi inaczej. 
 
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obwiązujących wytycznych i przepisów 
związanych z wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i 
wynikających z tego określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. 
 
3. Koncerty, spektakle teatralne i inne wydarzenia odbywać się będą w strefie wydzielonej. 
Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie przed planowanym wydarzeniem. 
 
4. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 
dezynfekowane przed każdym wydarzeniem.  
 
5. Dla uczestników udostępniona jest toaleta znajdująca się zaraz przy terenie wydarzenia. 
Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety.  
 
6. Podczas wydarzeń plenerowych wydzielony teren wydarzenia jest wyłączony z możliwości 
używania go w innym celu niż do tego wyznaczony. 
 
7. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na wydzielonym terenie wydarzenia 
jest ograniczona. FPŻ zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, 
jeśli będzie tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna. 
 
8. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób obsługi imprezy. 
 
9. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są również do: 

a) samodzielnego na własny koszt wyposażenia się w materiały ochrony osobistej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie 
FPŻ, jeśli wynika to z określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku 
ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Brak stosowania się do tych reżimów 
powoduje, że widz zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a w 
przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu imprezy lub nie 
zostanie wpuszczony na teren imprezy. W takim wypadku widzowi nie przysługują wobec FPŻ 
jakiekolwiek roszczenia lub prawa, 

b) używania płynu odkażającego do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu na 
teren imprezy przed każdorazowym wejściem, 

c) wyrzucania materiałów ochrony osobistej wyłącznie do oznaczonych pojemników. 
 
10. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika 
imprezy i zobowiązanie się do jego stosowania. 


