
REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM „DRZEWA DLA ZIELONEJ 
INFRASTRUKTURY EUROPY” 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 (“Regulamin Covid-19“) 
 

1. Podczas wydarzenia będą obowiązywać ograniczenia epidemiologiczne, wynikające 

z ogólnych zasad obowiązujących w Polsce, których uczestnicy zobowiązani są 

przestrzegać.  

 

2. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających organizację wydarzenia, uczestnicy 

zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach w programie (zmiana  

daty) lub odwołaniu wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnicy 

otrzymają propozycję udziału w wydarzeniu w innym terminie lub zwrot wniesionych 

opłat. 

 
3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez widocznych objawów 

choroby COVID-19) 
 

4. Uczestnik wydarzenia, wysyłając ze strony Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie i 
akceptując Regulamin Covid-19 wydarzenia, jednocześnie wyraża zgodę na 
bezdotykowy pomiar temperatury. 

 
5. Prowadzący wydarzenie mają prawo odmówić dalszego przebywania na wydarzeniu 

osobie, która nie stosuje się do Regulamin Covid-19 oraz osobie z zauważalnymi 
objawami choroby COVID-19. 
 

6. Jeśli w ciągu 21 dni od zakończenia wydarzenia u uczestnika wydarzenia pojawią się 
objawy choroby COVID-19 lub uzyska on pozytywny wynik testu diagnostycznego na 
obecność wirusa SARS-Cov-2, uczestnik wydarzenia ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania o tym zdarzeniu, mailem lub telefonicznie, organizatora – Fundację 
EkoRozwoju (email: biuro@fer.org.pl, telefon: 608503038).  

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Covid-19 wydarzenia, akceptuję 
go w pełni (w tym wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem 
bezdotykowym) i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym akceptuję, że 
odpowiedź w związku z punktem 4 Regulaminu organizator może wyeliminować mnie 
z udziału w wydarzeniu. W takiej sytuacji wyrażam zgodę na rezygnację z udziału. 

 Oświadczam, że mimo starań, dołożonych przez organizatorów Forum, jestem 
świadomy/a ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na wydarzeniu i 
zrzekam się prawa do wszelkich roszczeń wobec organizatorów, jego pracowników i 

wydarzenia, w wypadku, gdyby takie zakażenie nastąpiło.   

 

Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem 

wydarzenia informując o tym w formie pisemnej (mailowej).  

2. Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu, skutkuje naliczeniem 

50% kosztów. W indywidualnych przypadkach możliwe jest nalicze- 

nie mniejszych kosztów. 


