
REGULAMIN WYDARZENIA 

Dyskusja pokonkursowa „Odetchnij na Placu 3 Maja” 

 

Rozdział I 

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas wydarzenia 

1. Dyskusja pokonkursowa (dalej „Wydarzenie”) odbędzie się 25 stycznia 2022 roku w Miejskim 

Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7. 

2. Organizatorem dyskusji jest Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji (dalej „WPR”) Urzędu 

Miejskiego w Wołominie. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za obsługę wydarzenia są pracownicy WPR oraz Miejskiego Domu 

Kultury (dalej: MDK) w Wołominie. 

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać 

na terenie MDK Wołomin. 

5. Wydarzenie ma charakter otwarty i przeznaczone jest dla wszystkich, a wstęp na nie jest wolny. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie uczestników 

wydarzenia, chyba że zaistniały one z wyłącznej winy Organizatora. 

7. Osoby małoletnie (do 16 r. ż.) uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, 

które sprawują nad nimi pieczę. 

8. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które w czasie jego trwania znajdują się 

w budynku Miejskiego Domu Kultury, są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu oraz bezwzględnie stosować się do wskazań i poleceń Organizatora wydarzenia 

oraz osób odpowiedzialnych za obsługę. 

 

 

Rozdział II 

Bezpieczeństwo 

9. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu jest zobowiązana: 

a) zdezynfekować dłonie wchodząc do budynku MDK, 

b) zasłaniać usta i nos maseczką (przez cały czas trwania Wydarzenia), 

c) zachowywać 1,5 metrowy dystans od innych uczestników wydarzenia (nie dotyczy to osób 

mieszkających razem). 

10. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów dot. limitów osób . W związku z powyższym organizator 

będzie kontrolował liczbę osób biorących udział w wydarzeniu i należy liczyć się 

z ograniczeniem wstępu w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. 

11. Bezwzględny zakaz wstępu na teren wydarzenia mają osoby, której podlegają izolacji lub 

kwarantannie, osoby w objawami infekcji dróg oddechowych  

12. Każdy uczestnik wydarzenia w razie złego samopoczucia zobowiązany jest do opuszczenia 

terenu MDK.  

 



Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

13. Organizator zastrzega osobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia 

w razie konieczności wynikającej ze względów sanitarno-epidemiologicznych oraz 

obowiązującego prawa. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2022 r. i jest dostępny na stronie organizatora 

pod adresem www.wolomin.org. 

 

 

 

http://www.wolomin.org/

