Organizator:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel./fax.: (48) (61) 6628606

Osoba do kontaktu: Marta Kepel, tel. 508 898 120, mail: marta@salamandra.org.pl
Data i czas trwania wydarzenia:

20, 21 sierpnia 2021 od godz. 19:45 do ok. 21:45
27, 28 sierpnia 2021 od godz. 19:30 do ok. 21:30
2, 3 września 2021 od godz. 19:15 do ok. 21:15
9, 10 września od godz. 19:00 do ok. 21:00

Regulamin wydarzenia „Nocne życie fortów”
organizowanego przez PTOP „Salamandra”
Regulamin został przygotowany na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanych przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia
2 czerwca 2020 r.
1. Regulamin dotyczy wydarzenia „Nocne życie fortów” organizowanego przez PTOP
„Salamandra” na terenie Nowego Zoo w Poznaniu i obowiązuje na wyznaczonym obszarze
Nowego Zoo w Poznaniu, w tym na terenie Fortu III, podczas wydarzenia „Nocne Życie
Fortów.
2. Wydarzenie odbędzie się w następujących terminach i godzinach:
20, 21 sierpnia 2021 od godz. 19:45 do ok. 21:45,
27, 28 sierpnia 2021 od godz. 19:30 do ok. 21:30,
2, 3 września 2021 od godz. 19:15 do ok. 21:15,
9, 10 września od godz. 19:00 do ok. 21:00.
3. Wydarzenie odbywać się będzie na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, w tym na terenie Fortu
III, wyłącznie w przestrzeniach otwartych i półotwartych (np. otwarty hol główny fortu,
pomieszczenia forteczne pozbawione okien i drzwi)
4. Każdorazowo wydarzenie odbywać się będzie według harmonogramu:
a. zbiórka uczestników przed bramą ZOO (obowiązują wcześniejsze zapisy) i wejście
grupy na teren Fortu III;
b. plenerowa prezentacja multimedialna;
c. spacer edukacyjny w celu obserwacji nietoperzy
- z zachowaniem dystansu między uczestnikami, z wyjątkiem osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.
Zarówno podczas prezentacji multimedialnej, jak i spaceru, osoby prowadzące będą używały
nagłośnienia oraz korzystały z pomocy asystentów, aby umożliwić uczestnictwo z
zachowaniem wymaganych dystansów.
5. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona - każdorazowo może w nim brać udział
maksymalnie 30 osób publiczności (nie licząc osób obsługi, w tym przedstawicieli
organizatora).
6. Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zostaną wpuszczone tylko osoby, które
uprzednio skutecznie zapisały się na wybrany termin.
7. Każdy uczestnik wydarzenia „Nocne życie fortów” ma obowiązek udostępnienia swoich
danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

8. Uczestnik wydarzenia „Nocne życie fortów” wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia.
9. W momencie zgłoszenia lub przed wejściem na wydarzenie uczestnik ma obowiązek
pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz
nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
10. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa w wydarzeniu pod kątem
organizacji i zasad bezpieczeństwa, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub
w komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę, w szczególności z niniejszym
Regulaminem.
11. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych, organizator nie kontroluje wieku widzów.
12. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
- napojów alkoholowych,
-przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników,
- środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
- wchodzenia na obszary, które są niedostępne dla widzów.
13. Na teren imprezy nie mają wstępu :
- osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
- osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
14. Przed wejściem na wydarzenie uczestnicy są zobligowani do wypełnienia oświadczenia o
stanie zdrowia. Treść oświadczenia jest dostępna na stronie: http://salamandra.org.pl/ .
Wydrukowane i wypełnione oświadczenie należy przekazać obsłudze przed wejściem na
wydarzenie lub wypełnić oświadczenie na miejscu.
15. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych
dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania
odległości minimum 1,5 m od innych uczestników.
16. Obowiązek zachowania 1,5 m dystansu nie dotyczy osób które wspólnie mieszkają lub
gospodarują.
17. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,
które winny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
18. W szczególności każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie
pobytu na wydarzeniu, a przed wejściem na miejsce wydarzenia należy zdezynfekować ręce.
19. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk.
20. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów i służb
porządkowych, wynikających z aktualnych przepisów prawa.
21. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu i wstępu na teren Zoo osobom
wykazujących objawy przypominające infekcję COVID 19, a w szczególności mających
temperaturę ciała powyżej 37,5 °C.
22. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ni niejszego Regulaminu,
Regulaminu korzystania z Zoo w Poznaniu (http://www2.zoo.poznan.pl/regulamin) i jego
aneksu
(https://zoo.poznan.pl/aneks-do-regulaminu-pandemia),
przepisów
prawa
powszechnie obowiązującego, i każdy uczestnik jest zobowiązany ich przestrzegać.
23. Regulamin wydarzenia udostępniony jest dla uczestników przed wejściem na teren imprezy
oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: http://salamandra.org.pl/

