Regulamin dla uczestników widowiska multimedialnego „Historia Gryfowa
Śląskiego laserem pisana”
29 sierpnia, godz. 21.30, gryfowski Rynek
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
2. Widowisko zostanie zrealizowane na gryfowskim rynku. Teren dla publiczności zostanie
odpowiednio wydzielony taśmami.
3. Liczba osób uczestniczących w widowisku jest ograniczona ze względu na dostępną powierzchnię
i nie może przekroczyć 350 osób + obsługa. Prosimy o zrozumienie w przypadku braku miejsc.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego
upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
5. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
6. Podczas występu obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora.
7. Oganizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych
warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.

W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 1,5 m dystansu (2,5
m2 na osobę) zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
czas trwania pokazu oraz przy wejściu i wyjściu z wyznaczonej strefy. Posiadanie ww. środków
ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren wydarzenia. W przypadku ich braku
Organizator może odmówić wejścia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym
zakresie.
3. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby,
na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem
epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel,
duszności itp.
4. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie wydarzenia oraz o stosowanie się do niniejszego
regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po pokazie.

