
REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 
 

(np.: szkolenia/konferencji/olimpiady/pokazu), organizowanych przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 
1. Uczestnicy ww. wydarzeń zobowiązani są do podania swoich danych kontaktowych (nr 

telefonu lub e-mail) oraz złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia). 

2. Dane te będą przetwarzane przez MODR Warszawa przez 15 dni (licząc od dnia 
wydarzenia, w którym dana osoba uczestniczyła) i mogą być przekazane właściwym 
miejscowo służbom sanitarnym w przypadku ujawnienia zarażenia COVID-19  
u któregokolwiek z uczestników lub obsługi wydarzenia.  

3. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi 
uczestnictwo w wydarzeniu.  

4. Wstęp na wydarzenie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na 
przetwarzanie jego danych osobowych i kontaktowych oraz podpisania oświadczenia  
o stanie zdrowia w zakresie COVID-19 w celu spełnienia wytycznych, obowiązujących 
organizatorów wydarzenia.   

5. Uczestnik w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów takich jak: uporczywy 
kaszel, złe samopoczucie czy trudności w oddychaniu - nie powinien przychodzić na 
wydarzenie. 
Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania 
teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 
112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

6. Uczestnik wydarzenia przybywający na wydarzenie: 
• oczekuje w kolejce do wejścia na teren wydarzenia z zachowaniem min. 1.5-metrowej 

odległości od pozostałych uczestników wydarzenia;  
• po wejściu do obiektu, dezynfekuje dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się przy 

wejściu oraz zakrywa usta i nos, może też mieć zmierzoną w sposób bezdotykowy 
temperaturę ciała, jeżeli będzie miał temperaturę powyżej 37,5℃ - nie zostanie 
wpuszczony na teren obiektu i tym samym nie zostanie dopuszczony do udziału  
w wydarzeniu;. 

• oczekując w kolejce do szatni zachowuje min. 1.5-metrową odległość od innych 
uczestników wydarzenia; 

• oczekując w kolejce do toalety zachowuje min 1.5 - metrową odległość od innych osób 
oczekujących na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet i stosuje się do limitów osób 
przebywających na raz w toalecie. 

• zachowuje min. 1.5 m odstępu od uczestników oczekujących na rejestrację i stosuje się 
do komunikatów, wydawanych przez obsługę wydarzenia, czy też do specjalnych 
oznaczeń na podłodze lub informacji na ścianach;  

• może spożywać posiłki na terenie wydarzenia jedynie przy zachowaniu odpowiedniej 
odległości (min. 1.5 m dystansu pomiędzy siedziskami /stołami/stolikami 
koktajlowymi). 

7. Na terenie obiektu  uczestnicy zobowiązani są do: 
• samokontroli zakrycia dróg oddechowe (usta i nos);  

• samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej  
w postaci np. maseczki zakrywającej drogi oddechowe; 

• Wyrzucania zużytych maseczek ochronnych oraz innych środków ochrony 
osobistej do specjalnie oznaczonych w tym celu koszy na śmieci;  



• niezwłocznego zajęcia wskazanego miejsca, tak by nie powodować zatorów 
w  przejściach i niepotrzebnych skupisk ludzkich; 

• wejścia na salę wykładową wyłącznie wejściem wskazanym przez pracowników 
MODR Warszawa i ponowną dezynfekcję dłoni na tej sali; 

• stosowania się do poleceń organizatora; 
• korzystania z własnego długopisu. 

8. MODR Warszawa nie zapewnia bezpłatnych maseczek dla uczestników wydarzenia. 
9. Uczestnicy uchylający się od obowiązku noszenia maseczek ochronnych w obiektach 

MODR Warszawa  mogą zostać wyproszeni przez organizatora z tych obiektów. 
10. Na podstawie oświadczeń złożonych przez uczestników wydarzenia może nastąpić 

ustalenie listy osób obecnych na wydarzeniu, na którym przebywał uczestnik i zgłoszenie 
ich do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w razie 
pozyskania informacji o możliwości kontaktu z COVID-19 uczestnika wydarzenia. 

11. Na terenie obiektu w którym odbywa się szkolenie jest zabronione przebywanie osób 
towarzyszących. 

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu i godzinach odbywania się wydarzenia. 
 

 


