Regulamin Wielkiej Gali Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
organizowanej przez biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
26 listopada 2021 r. w godzinach: 14:45–24:00
W Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
(plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wejście główne do PKiN od ul. Marszałkowskiej)

Na terenie obiektu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w tym w Sali Marmurowej, gdzie odbywać się
będzie impreza zasiadana – Wielka Gala Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zostały wdrożone
procedury zgodne ze wskazaniami sanitarnymi, których należy ściśle przestrzegać.
Spotkanie odbywać się będzie wewnątrz budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Sala
Marmurowa). Sala Marmurowa ma działające zgodnie z przyjętymi normami systemy wentylacyjne, co
jednak nie wyklucza możliwości zarażenia COVID-19.
Uprawnienie do uczestnictwa w Wielkiej Gali Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w charakterze
Uczestnika/Uczestniczki, odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji
Uczestnika/Uczestniczki przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na terenie
obiektu podczas spotkania, w tym zrzeknięcia się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora.
UWAGA:
Jeżeli u Uczestnika/Uczestniczki Gali „Przedsiębiorstwo Fair Play” wystąpią niepokojące objawy w
dniu spotkania, nie powinien On/nie powinna Ona w nim uczestniczyć. Powinien/powinna pozostać
w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia, i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. Zalecamy szczególnie, aby w naszym spotkaniu nie
brały udziału osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka tj. powyżej 70 roku życia oraz
posiadające choroby przewlekłe.

1. Na Wielką Galę Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przybywamy maksymalnie 15 minut
wcześniej, niż jest to podane w harmonogramie wręczenia certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair
Play” (szczegóły w liście przewodnim załączanym do zaproszenia lub u organizatorów
spotkania – tel. 22 630 98 01-02).
2. Do budynku Pałacu Kultury i Nauki oraz do Sali Marmurowej należy wchodzić z zakrytymi
ustami oraz nosem. W tym względzie obligatoryjne jest zakładanie maseczki jedno lub
wielorazowej.
3. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. Uczestnicy Wielkiej Gali Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy wejściu do Sali
Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki zostaną poproszeni o podanie danych kontaktowych
(Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) – w celu ewentualnego zgłoszenia do Sanepidu.
5. Osoby wchodzące do Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki poddawane będą
bezdotykowej kontroli temperatury. W przypadku, jeśli temperatura kontrolowanej osoby
przekroczy 38°C, osoba taka zostanie poproszona o udanie się w wydzielone miejsce, w którym
po 10 min. zostanie przeprowadzone ponowne mierzenie temperatury. W przypadku, gdy
temperatura nie obniży się, osoba ta zostanie poproszona o kontakt ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, która zbierze wywiad i przekaże instrukcje dalszego postępowania.
6. Osoby z widocznymi objawami gorączki, przewlekłego kaszlu lub kataru mogą nie zostać
wpuszczone na teren Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki lub poproszone o opuszczenie
terenu spotkania.

7. Osoby, które nie przedłożyły oświadczenia o stanie zdrowia lub paszportu Covidowego oraz
osoby nie w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 poddawane będą testowi na obecność
COVID-19. Osoby, w przypadku których test wykaże wynik pozywany nie zostaną wpuszczone
na teren Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki i zostaną poproszone o opuszczenie terenu
spotkania, a także o kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, która zbierze wywiad i
przekaże instrukcje dalszego postępowania.
8. W częściach wspólnych, wewnątrz budynków na terenie Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i
Nauki, należy poruszać się w maseczkach oraz zachować bezpieczną odległość od innych
Uczestników, z wyłączeniem czasu konsumpcji.
9. Układ sali zapewnia bezpieczny dystans między Uczestnikami.
10. Uczestnicy zajmują wyznaczone przez organizatorów miejsca.
11. Wszystkie poręcze, klamki w częściach wspólnych, kontakty są regularnie dezynfekowane.
12. W każdym pomieszczeniu i w toaletach dostępne są płyny antyseptyczne. Uczestnicy proszeni
są o regularne dezynfekowanie rąk.
13. Serwowane podczas spotkania jedzenie oraz napoje są przygotowywane przez
wyspecjalizowaną firmę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w reżimie sanitarnym
zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności. Pracownicy firmy cateringowej pracują w specjalnych ubraniach
ochronnych, w maseczkach, w okularach ochronnych oraz w lateksowych rękawiczkach.
Pracownikom codziennie mierzona jest temperatura. Wszystkie pomieszczenia, w których
przebiega proces produkcji, wszystkie naczynia oraz urządzenia produkcyjne i samochody
dostawcze są systematycznie dezynfekowane. Żywność, na miejsce realizacji usługi,
dostarczana jest w hermetycznie zamkniętych opakowaniach.
14. Jedzenie oraz napoje będą udostępnione Uczestnikom/Uczestniczkom spotkania na specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach - bufetach w Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki.
15. Uczestnicy/Uczestniczki spotkania korzystając z bufetów, zobowiązani są do stosowania zasad
higieny, w tym do ograniczenia kontaktu z potrawami, ograniczenia rozmów podczas wyboru
potraw i maksymalne skrócenie czasu przebywania przy bufetach.
16. Osoby uczestniczące w spotkaniu, po jego zakończeniu, proszone są o niezwłoczne
opuszczenie Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki.
17. Osoby, które nie zastosują się do COVID-owych wytycznych sanitarnych, nie zostaną
wpuszczone na teren spotkania.
Przypominamy, że należy stosować poniższe zalecenia dla Uczestników/pracowników obsługi Wielkiej
Gali Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
●
●
●
●

Przed rozpoczęciem spotkania należy obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.
Nosić maseczkę zakrywającą nos i usta.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (zalecane 2 m).
Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 70%).
● Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
● Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
● Dołożyć wszelkich starań (pracownicy obsługi spotkania), aby stanowiska pracy były czyste i
higieniczne. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych.
Powyższy Regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Sali Marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki, w trakcie trwania wielkiej
Gali Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Organizator Gali : „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. 22 630 98 01; NIP: 525-21-13-597; KRS: 0000014892; e-mail: info@fairplay.pl, www.fairplay.pl

