
Regulamin obchodów „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc 2020” 

organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce 

§1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania obchodów „Dnia Pamięci Więźniów Obozu 

Dulag 121 i Niosących Im Pomoc 2020” organizowanych przez Powiat Pruszkowski, Miasto 

Pruszków, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych oraz  Muzeum Dulag 121, w dniu 2 października 2020 roku na wolnym 

powietrzu na terenie byłego obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie. 

2. Osoby przebywające  na  terenie uroczystości podlegają  przepisom  porządkowym dotyczącym 

tego terenu. 

3. Wejście  i  przebywanie  osób  na  terenie, gdzie odbywają się oficjalne uroczystości  oznacza  

bezwzględną  akceptację Regulaminu. 

§2 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBCHODÓW 

1. Udział w Obchodach dopuszczalny jest pod warunkiem: 

a. zakrywania ust i nosa przez uczestników; 

b. zachowania dystansu min. 1,5 metra od innych uczestników ; 

c. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp. 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik 1) przed 

wejściem na teren uroczystości, że według swojej najlepszej  wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik  

proszony  jest  o  podanie  danych  kontaktowych (nr telefonu) i adresu zamieszkania, co 

umożliwi  łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby  

sanitarne  ustalą,  że  osoba  zakażona  brała  udział  w  danym  wydarzeniu  i  będą prowadziły 

dochodzenie epidemiologiczne. 

3. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra. 

4. Dezynfekcja dłoni przez uczestników Obchodów przy wejściu na teren uroczystości jest 

obowiązkowa. 

5. Uczestnicy będą wpuszczani  na  teren uroczystości wyznaczonym wejściem przez osobę 

wyznaczoną przez Organizatora.  

6. Na   terenie   organizowanej   uroczystości uczestnicy  są zobowiązani do zachowania min. 

1,5-metrowej odległości pomiędzy sobą. 

7. Uczestnicy powinni zająć przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora miejsca 

tak, żeby zachować dystans min. 1,5 metra od innych, niespokrewnionych uczestników. 

8. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania uroczystości i zwrócenie uwagi 

na dystans społeczny, niedotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie 

dłoni. 

9. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy są zobowiązani do kierowania się w kierunku wyjścia z 

zachowaniem min. 1,5 metrowego dystansu od pozostałych uczestników. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do 

dedykowanych pojemników. 

11. Osoby  chore  lub  z  jakimikolwiek  objawami  chorobowymi  prosimy o pozostanie w domach. 

 



12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora. 

13. Organizator może odmówić wstępu na teren uroczystości w przypadku niezastosowania się do 

w/w wymienionych wytycznych lub  w przypadku braku wolnych miejsc. 

§3 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBYOSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE UROCZYSTOŚCI 

1. W uroczystości na wolnym powietrzu może wziąć udział maksymalnie 150 osób. 

 


