
 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI IV EDYCJI KONFERENCJI FIRMA PRZYSZŁOŚCI 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został opracowany w celu określenia zasad 

zachowania bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego oraz zasad funkcjonowania podczas IV edycji 

Konferencji Firma Przyszłości w trakcie epidemii koronawirusa (COVID-19). 

 

2. Organizatorem Konferencji Firma Przyszłości, która odbędzie się 5.10.2021 r. w Centrum Kulturalno-

Kongresowym Jordanki, al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a, 87-100 Toruń, zwana dalej: „Organizatorem”. 

 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji będą przebywać na 

terenie CKK Jordanki al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń. 

 

4. Uczestnikiem wydarzenia jest – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału 

w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszenia. 

 

5. W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

6. Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz zasad 

postępowania ustalonych przez Organizatora, Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do posiadania na 

terenie obiektu CKK Jordanki środków ochrony osobistej w postaci maseczek, a także do stosowania się 

do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń.  

 

 

7. Uczestnik Konferencji ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej i ich 

stosowanie przez cały czas trwania Konferencji poprzez zakrycie maseczką ust i nosa. Każdy Uczestnik 

konferencji zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren CKK Jordanki oraz w trakcie 

Konferencji, przy pomocy środków dezynfekujących zapewnionych przez Organizatora. 

 

8. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, Uczestnik zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej 

odległości od pozostałych Uczestników. Bezpieczną odległością jest odległość co najmniej 1,5 metra.  

 

 

9. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika IV edycji 

Konferencji Firma Przyszłości będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. 

 

 

11. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniających się sytuacji oraz wydawanych 

w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  


