REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PRASOWEJ DOM-EKO SP. Z O.O.
24.06.2020, ul. Zagórze 6, Poznań
§1
1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestnictwa w konferencji prasowej (dalej: Konferencja) organizowanej przez
DOM-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaliskiej 22A/5 (dalej: Organizator) uwzględniające
procedury bezpieczeństwa zastosowane zgodnie z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń,
konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
2. Regulamin jest dostępny na miejscu wydarzenia przy stanowisku recepcji oraz na stronie internetowej
www.dom-eko.com.pl.
3. Wejście na teren konferencji jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania procedur
i postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych obsługi.
§2
1. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek lub przyłbic oraz stosowanie
jednorazowych rękawiczek przez cały czas trwania Konferencji.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni płynem do dezynfekcji, znajdującym się na wejściu na teren
Konferencji.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, w szczególności zachowanie odpowiednich
odstępów w oczekiwaniu do rejestracji oraz w strefie cateringowej.
4. Zaleca się dokładne i częste mycie rąk.
5. Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
6. Na terenie Konferencji umieszczono instrukcje sanitarne, uczestnicy proszeni są o zapoznanie się
z materiałami informacyjnymi.
§3
1. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi niezbędnych danych osobowych i kontaktowych w celu
realizacji obsługi Konferencji oraz w związku z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń,
konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zebrane dane zostaną przekazane
właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakresie informowania o potencjalnym
zagrożeniu zakażeniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie do 30 dni od zakończenia realizacji Konferencji.
4. Administratorem danych osobowych jest spółka DOM-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej
22A/5. W przypadku pytań prosimy o kontakt: 61 824 41 16
5. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego
wizerunku przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione. Uczestnik wyraża nieograniczoną w czasie
zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas
Konferencji w celach informacyjnych oraz marketingowych.
§4
1. Uczestnicy oświadczają, że według ich wiedzy w danym momencie, nie są zakażeni wirusem Sars-CoV-2, nie
przebywają na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie miały kontaktu z osobami
z potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-COV-2.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Konferencji uczestnik nie powinien na nie przychodzić,
powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa
Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich
objawach.
3. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, pracownicy obsługi mogą odmówić wstępu na teren Konferencji osobom
z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.

