Aneks do regulaminu imprezy masowej dotyczącej organizacji koncertu w ramach Dni
Miasta Białegostoku 2021 r. w dobie występowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 (Covid-19)

§1
Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przeczytania i przestrzegania zasad zapisanych
w tym aneksie.
§2
Weryfikacja uczestników imprezy masowej pod kątem zaszczepienia przeciwko COVID 19
następować będzie na podstawie kodów QR wygenerowanych z systemu e- pacjent (kod QR
nie zwania uczestnika z obowiązku złożenia oświadczenia) oraz oświadczeń uczestników
imprezy masowej zawierających imię, nazwisko, nr telefonu oraz oświadczenie iż:
a) osoba jest zaszczepiona pełną dawką szczepionki,
b) osoba nie jest zaszczepiona,
c) osoba nie jest zakażona oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
Jedynie poprawnie wypełnione oświadczenie umożliwi uczestnikowi wejście na teren imprezy
tj. uczestnik zobowiązany jest zaznaczyć punkt a lub b oraz obligatoryjnie punkt c.
§3
Organizator przygotuje dla uczestników imprezy masowej druki oświadczeń w liczbie
nieprzekraczającej przewidywaną liczbę uczestników imprezy masowej. Na teren imprezy
masowej Organizator wpuści maksymalnie 250 osób, które w treści oświadczeń wskazały iż
nie są zaszczepione oraz maksymalnie 2750 osób, które w treści oświadczeń wskazały, iż są
zaszczepione pełną dawką szczepionki przeciwko COVID 19. Weryfikacji treści oświadczeń
będą dokonywać pracownicy służby ochrony.
§4
Ochrona odmówi wstępu na teren imprezy osobom:
a) z wyraźnymi objawami chorobowymi,
b) które nie wypełnią oświadczenia przy wejściu na teren imprezy,
c) które nie zaznaczą punktu c w oświadczeniu.
§5
Uczestnicy imprezy masowej będą wpuszczani na teren imprezy pojedynczo z zachowaniem
właściwej odległości. Porządek podczas wejścia będzie regulowany przez ochronę imprezy.
§6
Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 metrów od innego
uczestnika imprezy masowej od momentu wejścia do momentu wyjścia z terenu imprezy oraz
do stosowania się do innych wytycznych sanitarnych wynikających z obowiązujących
przepisów, w tym konieczności zakrywania ust i nosa maseczką. Przy wejściach na teren

imprezy Organizator będzie rozdawał maseczki. Zachowanie wskazanej odległości 1,5 m od
innego uczestnika nie dotyczy osób, które:
a) zamieszkują z innym uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) są osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c) uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem do 13 roku życia.
§7
Organizator informuje, iż w przypadku opuszczenia przez uczestników terenu imprezy
masowej i po wyczerpaniu limitu oświadczeń w ilości 3000 sztuk nie przewiduje możliwości
„uzupełnienia” liczby uczestników o kolejne osoby. Osoby wychodzące z terenu imprezy (które
wcześniej złożyły oświadczenia) i deklarujące chęć powrotu na nią, otrzymają opaski na rękę
upoważniające do powrotu na swoje miejsce.
§8
Przez cały okres trwania imprezy masowej na telebimach oraz nośnikach dźwięku będą
udostępniane informacje przypominające o zachowaniu zasad w czasie reżimu sanitarnego,
w tym nakazie zasłaniania nosa i ust maseczką oraz zachowania odległości 1,5 m od innego
uczestnika.
§9
Organizator informuje, iż na terenie imprezy masowej oznaczy graficznie 3000 miejsc
z zachowaniem dystansu 1,5 m.
§ 10
Przed wejściem na teren imprezy uczestnik obowiązany jest do dezynfekcji rąk prowadzonej
przez służbę ochrony i ratowników medycznych.

§ 11
W toaletach przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej zostaną udostępnione
instrukcje prawidłowego mycia rąk. Każda toaleta wyposażona będzie w płyn do dezynfekcji
rąk.
§ 12
Organizator koncertu zobowiązuje się dostosować organizację imprezy do ewentualnych
przyszłych zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
§ 13
Nieprzestrzeganie przez uczestników imprezy zapisów aneksu skutkuje niewpuszczeniem ich
na teren lub nakazem opuszczenia terenu imprezy.

