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REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZEŃ  (ANTICOVID-19) 

 
Podstawa prawna: Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.2020 w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii.  
Poniższy regulamin reguluje odpowiedzialność oraz obowiązki agencji eventowej Projekt Efektywny Events&Travel 

Sp. z o.o. wobec stanu pandemii ogłoszonego w dniu 23.03.2020 w odniesieniu do organizacji wydarzeń 
integracyjnych, turystycznych, a także konferencyjno-szkoleniowych.  

 
1. Organizator wydarzenia ma obowiązek przekazać przedstawicielowi grupy zorganizowanej treść regulaminu 

organizacji wydarzeń (anticovid-19).  

2. Możliwa jest organizacja wydarzeń dla grup zorganizowanych do liczby 150 osób.  

3. Do wydarzenia niedopuszczani są uczestnicy z objawami covid-19.  

4. Przy grupach powyżej 50 osób organizator zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej przeszkolonej 

w zakresie profilaktyki antywirusowej.  

5. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do powołania koordynatora ds. profilaktyki antywirusowej na czas 

organizowanego wydarzenia.   

6. Koordynator ds. profilaktyki antywirusowej został przeszkolony oraz dysponuje niezbędną wiedzą  

i wyposażeniem z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ryzykiem zarażenia koronawirusem.  

7. Organizator wydarzenia ma obowiązek poinformować pisemnie (mailowo) przedstawiciela grupy 

zorganizowanej o obowiązkach związanych z profilaktyką antywirusową.  

8. Organizator wydarzenia ma obowiązek wystąpić o listę uczestników wydarzenia do przedstawiciela grupy 

zorganizowanej. Posiadanie takiej listy jest jednym z zabezpieczeń na wypadek podejrzenia  

o zarażenie koronawirusem któregoś z uczestników.   

9. Organizator wydarzenia ma obowiązek poinformować przedstawiciela grupy zorganizowanej  

o możliwościach i zagrożeniach, a także wskazać właściwe sugestie dotyczące bezpieczeństwa transportu oraz 

kwaterunku grup zorganizowanych na terenie całej Europy.  

10. Organizator wydarzenia ma obowiązek poinformować przedstawiciela grupy zorganizowanej o wytycznych 

związanych z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych, w tym o zasadzie dystansu 2m oraz wszelkich 

wytycznych związanych z wykonywaniem aktywności na zewnątrz. 

11. Organizator wydarzenia ma obowiązek zapewnić zespołowi pracowników środki profilaktyczne  

w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek, żeli i płynów do dezynfekcji. Zespół pracowników ma obowiązek 

używania wyposażenia profilaktycznego podczas kontaktu z grupą zorganizowaną.   

12. Organizator wydarzenia ma obowiązek zapewnić pomieszczenie izolacyjne na miejscu realizacji wydarzenia, 

które może zostać wykorzystane w przypadku pojawienia się podejrzeń związanych  

z zarażeniem koronawirusem u któregoś z uczestników.  

13. Organizator wydarzenia oświadcza, że ma przygotowaną i wdrożoną procedurę postępowania w razie 

wytypowania osoby z objawami covid-19.  

14. Organizator wydarzenia ma obowiązek dopilnować, by wszelki sprzęt używany podczas realizacji wydarzenia 

został zdezynfekowany przed jego udostępnieniem uczestnikom wydarzenia. 

15. Przedstawiciel grupy zorganizowanej ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wytycznymi związanymi 

z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi przez Projekt Efektywny Events&Travel Sp. z o.o.  

16. Przedstawiciel grupy zorganizowanej ma obowiązek udzielić wszelkich niezbędnych informacji związanych  

z bezpieczeństwem uczestników wydarzenia do organizatora wydarzenia.  

17. Organizator wydarzenia oraz przedstawiciel grupy mają obowiązek podjąć ścisłą współpracę w zakresie 

profilaktyki antywirusowej związanej z organizowanym wydarzeniem.  

Pełna informacja: https://www.projektefektywny.pl/integracja-koronawirus/ 

https://www.projektefektywny.pl/integracja-koronawirus/

