
REGULAMIN PORZĄDKOWY 

„DZIEŃ POLA” – Lubań, 24 czerwca 2020 r. 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Miejsce: tereny wystawowe oraz poletka doświadczalne PODR w Lubaniu 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie „Dnia Pola” w czasie  

     jej przygotowania i przeprowadzania. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z akceptacją  

     niniejszego regulaminu. 

2. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie „Dnia Pola” napojów alkoholowych, środków  

     odurzających i psychotropowych oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu  

     przebywających tam osób.  

3. Każdy uczestnik, wchodzący na teren „Dnia Pola”, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 

     w związku z nagrywaniem materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy  

     i wykorzystanie ich we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach bez  

     ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie 

     powstałe w czasie przygotowania i przeprowadzania „Dnia Pola”. 

5. Wszelkie sprawy organizacyjne i informacyjne prowadzą przedstawiciele PODR w Lubaniu, 

     oznakowani identyfikatorem z napisem „Organizator Dnia Pola”.  

6. Za ład i porządek w czasie trwania „Dnia Pola” odpowiada Organizator. 

7. Uczestnicy podporządkowują się wymogom i rygorom obowiązującym na terenie imprezy. 

8. Organizacja terenu, na którym odbywa się „Dzień Pola” została dostosowana do „Wytycznych dla  

    organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- 

    CoV-2”, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

     w szczególności: 

• Uczestnictwo w „Dniu Pola” jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu karty zgłoszenia, 

zawierającej niezbędne dane osobowe i kontaktowe; 

• Każdy uczestnik przy wejściu jest zobowiązany zdezynfekować ręce środkiem udostępnionym 

przez Organizatora a w czasie imprezy do noszenia osłony nosa i ust  

oraz rękawic ochronnych. Środki ochrony osobistej można otrzymać w punkcie rejestracji. 

• Przy wejściu i rejestracji uczestników, znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej. 

• Na terenie „Dnia Pola”, znajduje się miejsce odosobnienia, na wypadek wystąpienia  

u uczestnika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem.  

9. „Dzień Pola”, jako impreza plenerowa, wymaga od zwiedzających szczególnej ostrożności  

     przy poruszaniu się po jego terenie, charakteryzującym się zróżnicowaną nawierzchnią  

     (występują naturalne nierówności) oraz różnoraką infrastrukturą techniczną, mogącą utrudniać 

     swobodne poruszanie się. 



10. Organizator uruchamia numer alarmowy na wypadek zaistnienia zagrożenia uczestników  

      „Dnia Pola” - 58 326 39 00 

11. Informacje dodatkowe: 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „Dnia Pola” bez podania przyczyn. W takiej 

sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów względem 
uczestników „Dnia Pola”. 
 

12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.podr.pl oraz wywieszony w formie tablic  

     informacyjnych przy wejściu na teren „Dnia Pola” 

 
 

http://www.podr.pl/

