
Zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
wirusa SARS-CoV-2 podczas ANIMARKT Stop Motion Forum

Regulamin i zasady bezpieczeństwa dla uczestników wydarzenia

1. Organizatorem wydarzeń i spotkań (zwanych dalej “Wydarzenie”) odbywających się w ramach
wydarzenia ANIMARKT Stop Motion Forum 2021 jest MOMAKIN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(90-135) przy ulicy Narutowicza 34/303.

2. Osoby uczestniczące w wydarzeniach są zobowiązane z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
(zwanym dalej “Regulaminem”), umieszczonym na stronie internetowej www.animarkt.pl

3. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Liczba miejsc na wybranych wydarzeniach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach ANIMARKT Stop Motion Forum w Łodzi jest

bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie www.animarkt.pl.
6. Na terenie całego wydarzenia obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki (nie

należy używać w tym celu przyłbic oraz elementów ubioru). Uczestnik zobowiązany jest do
zaopatrzenia się w maseczkę we własnym zakresie.

7. Osoby ignorujące powyższy nakaz nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu.
8. Osoby przebywające na terenie wydarzenia zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
9. Wstęp na teren wydarzenia będą miały wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający

przyjęcie pełnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Okazanie certyfikatu będzie niezbędne, by
odebrać opaski uprawniające do uczestnictwa w wydarzeniu.

10. Okazanie certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia jest dobrowolne. Nieokazanie go może skutkować
niemożliwością zrealizowania usługi w formie stacjonarnej, tj. zapewnienia uczestniczenia w
wydarzeniu w kompleksie budynków EC1.

11. Honorowane są szczepionki dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej:
a. szczepionki mRNA o nazwie Comirnaty (BNT162b2) firm Pfizer i BioNTech
b. szczepionki mRNA o nazwie Spikevax (mRNA 1273) firmy Moderna
c. szczepionki wektorowej AstraZeneca o nazwie Vaxzevria
d. szczepionki wektorowej COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)
e. oraz szczepionki znajdujące się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (lista dostępna tutaj:
http://bip.pzh.gov.pl/public/get_file.php?id=540289)

12. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do podania organizatorom swoich danych kontaktowych
(imię, nazwisko, e-mail i/lub numer telefonu). W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników
zakażenia SARS-CoV2 dane posłużą do poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą
zakażoną. Organizatorzy mają również obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

13. Na terenie wydarzenia organizator zaleca zachować dystans 1,5 metra.
14. W razie wystąpienia u uczestnika objawów lub symptomów mogących wskazywać na zakażenie

SARS-CoV-2, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, ogólne
zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2oC a 38°C), objawy
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przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
personel wydarzenia.

15. Na terenie wydarzenia obowiązują ograniczenia dotyczące liczby przebywających osób. Na dzień
sporządzenia regulaminu limit to jedna osoba na 15 m2. Limit może się zmienić stosownie do
aktualnych zaleceń dotyczących obostrzeń sanitarnych.

16. Opuszczanie terenu wydarzenia przez uczestników odbywać się będzie wyznaczonymi przez
obsługę i organizatorów wyjściami.

17. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do aktualnych obostrzeń i zaleceń
sanitarnych.

18. Uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu wydarzenia .
19. Uczestnik, który naruszył Regulamin zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego

opuszczenia terenu Festiwalu.
20. Uczestnicy wydarzeń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu

Zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r., nr 101, poz.96 z późniejszymi zmianami).

21. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
22. Na pytania dotyczące Regulaminu oraz udziału w wydarzeniach odpowiadają Organizatorzy, pod

adresem: animarkt@momakin.pl.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniane przez organizatora

1. Na terenie wydarzenia zostaną umieszczone informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w stanie
epidemii oraz zaleceń służb sanitarnych.

2. Organizator udostępni dozowniki z płynem do dezynfekcji na terenie wydarzenia, w sposób
umożliwiający uczestnikom dezynfekcję rąk.

3. Organizator umożliwia wirtualne uczestnictwo w wydarzeniu za pośrednictwem platformy internetowej
osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w stacjonarnej formule (m.in. z powodu
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kwarantanny).


