REGULAMIN
„Targów na Zdrowie”
dotyczący wytycznych i obowiązków
zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
1. Postanowienia Wstępne
a. Organizatorem „Targów na Zdrowie” jest firma PRO-ART M.K.S. Klekowscy s.c. z siedzibą
w Krakowie (NIP: 679-307-29-18) (zwanych dalej „Targami” oraz „Organizatorem”).
b. Postanowienia niniejszego Regulaminu Targów w Krakowie w przedmiocie wytycznych
i obowiązków zwianych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
(COVID-19) (dalej jako Regulamin oraz COVID-19) odnoszą się do uczestników Targów
oraz wydarzeń jemu towarzyszących organizowanych przez Organizatora, a także osób
przebywających na obszarze Targów (dalej jako Uczestnicy).
c. Celem Organizatora oraz niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa

epidemicznego dla Uczestników Targów poprzez określenia zasad przebywania
na obszarze Targów oraz korzystania z dostępnej dla Uczestników infrastruktury,
a także określenie wymogów i procedur stosowanych przez Organizatora w zakresie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
d. Uczestnikiem Wydarzenia może być tylko osoba zdrowa tj. u której nie stwierdzono
objawów COVID-19 oraz która w sposób świadomy nie miała kontaktu z osobą
zarażoną COVID-19 lub która w okresie nie krótszym niż 14 dni przebywała na obszarze
ognisk COVID-19.
e. Wydarzenia organizowane są przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniu
Targów przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.
f. W każdym przypadku, gdy w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o Organizatorze,
należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz i w imieniu Organizatora i z nim
współpracujące tj. w szczególności osoby z obsługi Targów np. ochrona.
2. Obowiązki Uczestników
a. Uczestnicy w ramach Targów zobowiązani są do:
i. stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

np. maseczek czy apaszek, chust, szalików;
korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez Organizatora
lub z własnych, przy czym osoba z obsługi Wydarzenia jest uprawniona
do weryfikacji korzystania z tych środków w jej obecności;
zachowania wymaganego dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami
tj. co najmniej 1,5 metra odległości podczas Wydarzenia, a także podczas
korzystania z infrastruktury sanitarnej, infrastruktury Wydarzenia czy kolejce
w celu wejścia na obszar Wydarzenia;
niedokonywania jakichkolwiek zmian ustawienia czy oznakowania miejsc
przeznaczonych do siedzenia, o ile takie będą przewidziane w danym
Wydarzeniu;
wchodzenia na obszar Wydarzenia oraz wychodzenia z tego obszaru
w miejscach do tego wyznaczonych, a także do nieprzekraczania,
nieprzesuwania oraz nieniszczenia granic obszaru Wydarzenia (np. taśmy
odgradzające, płotki) czy znaków poziomych wyznaczonych przez Organizatora;
przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora; niezwłocznego
zgłoszenia Organizatorowi informacji o stwierdzeniu u Uczestnika objawów

COVID-19, objęcia Uczestnika kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
a okoliczności te wystąpiły w terminie do 14 dni od dnia zakończenia
Wydarzenia.
b. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
i. dziecka do ukończenia przez niego 4 roku życia,
ii. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby
mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa
potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim
c. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:
i. Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku
życia;
ii. Uczestnika, który uczestniczy w z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
iii. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
d. Osoby małoletnie mogą przebywać na obszarze Wydarzenia tylko pod nadzorem
i na odpowiedzialność osoby sprawującej nad nimi opiekę/nadzór.
e. Uczestnik zobowiązuje się także do przestrzegania przepisów prawa powszechnie
obowiązujących w dniu organizacji danego Wydarzenia, a które nie zostały ujęte
w treści niniejszego Regulaminu.
3. Uprawnienia Organizatora
a. Organizator jest uprawniony do:

i. bieżącej kontroli przestrzegania przez Uczestników Targów postanowień
niniejszego Regulaminu;
ii. dokonywania pomiaru temperatury ciała;
iii. limitacji ilości Uczestników mogących uczestniczyć w danym Wydarzeniu przy
uwzględnieniu obowiązujących w dniu organizacji Wydarzenia przepisów
prawa;
iv. wyproszenia/wyprowadzenia Uczestnika, który mimo wezwania do
zaprzestania naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się
do obowiązków w nim przewidzianych czy bieżących wytycznych Organizatora;
v. odmowy wpuszczenia na obszar Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem
mogą zakłócić ład, porządek, oraz program jego przebiegu, a także które nie
chcą się zastosować do obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem,
w tym także bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora;
vi. odizolowania osoby od innych Uczestników w przypadku stwierdzenia u tej
osoby objawów COVID-19, a nadto do zgłoszenia tej okoliczności właściwym
służbom sanitarnym; w tym celu Organizator jest uprawnionych do otrzymania
od tej osoby stosownych danych oraz oświadczenia w zakresie przetwarzania
danych osobowych w celu dokonania zgłoszenia służbom sanitarnym.

4. Postanowienia końcowe
a. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a ppkt. vii, Uczestnik przesyła
informację na adres e-mail kontakt@targinazdrowie.pl lub na adres korespondencyjny
Organizatora tj. ul. Zakopiańska 9/100B, 30-418 Kraków.
b. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także
zmiany programu, terminu Targów a także odwołania Targów w przypadku zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji
państwowych związanych z procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.
c. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez
Uczestnika wymogów stawianych w treści niniejszego Regulaminu.
d. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące
naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem szkody
u Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności z tytułu uczestnictwa danej osoby
w Wydarzeniu wbrew postanowieniu pkt. 1 lit. d, niniejszego Regulaminu.
e. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z obowiązkami przewidzianymi w
niniejszym Regulaminie, a także interpretacja jego zapisów leży w gestii Organizatora
i są wiążące dla Uczestnika.
f. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.targinazdrowie.pl. a także w miejscu organizacji Targów z obowiązkiem
zapoznania się przez Uczestnika z jego treścią przed wejściem na obszar Wydarzenia.
g. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.09.2020 r.

