
DODATEK DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ 

SARS-CoV-2 

 

Podczas wszystkich wydarzeń sportowych organizowanych podczas występowania stanu 

epidemii Organizator wdraża wymagane i zalecane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego restrykcje 

sanitarne ograniczające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące  

na dzień organizacji wydarzenia, m.in: 

 

1. Każdy Uczestnik wydarzenia sportowego składa oświadczenie w związku ze stanem 

epidemii COVID-19 oraz deklaruje, że według swojej najlepszej wiedzy, w okresie 

ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia nie jest zakażony wirusem 

SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, w izolacji domowej lub nie jest objęty 

nadzorem epidemiologicznym, wraz z pozostawionymi danymi pozwalającymi ustalić 

jego tożsamość oraz numerem telefonu do kontaktu. Każdy Uczestnik Imprezy 

masowej zobowiązany jest to przekazania Organizatorowi w formie papierowej 

oświadczenia. Wzór oświadczenia zostanie przesłany do Uczestnika za pośrednictwem 

poczty email, na adres podany w procesie zakupu, można go również pobrać ze strony 

Organizatora oraz strony sprzedawcy biletów. Zebrane dane przetwarzane są przez 2 

tygodnie od daty zakończenia Imprezy. Ponadto każdy nabywający bilet zobowiązany 

jest w chwili zakupu biletu do złożenia oświadczenia, że w przypadku wystąpienia u 

niego objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez zakażenie wirusem SARS-CoV-

2 zrezygnuje z udziału w Imprezie. Treść oświadczenia zawarta jest w Regulaminie 

Wydarzenia i brzmi „Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u mnie objawów 

choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, nie wezmę udziału  

w Imprezie. Rozumiem, że przed wejściem do obiektu lub na teren Imprezy 

zobowiązany/a jestem do przekazania Organizatorowi pisemnego oświadczenia”. 

2. W sprzedaży dostępna będzie pula biletów dla osób niezaszczepionych oraz pula 

dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu Imprezy będą mogły przedstawić aktualny 

certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR. W 

przypadku wyczerpania puli dla osób niezaszczepionych zakup biletów będzie możliwy 

tylko dla osób mogących wylegitymować się aktualnym certyfikatem potwierdzającym 

szczepienie przeciw COVID-19.  

3. Decydując się na zakup biletu z puli biletów dla osób zaszczepionych, Uczestnik 

Imprezy masowej oświadcza, że dokonując zakupu biletu oznaczonego jako bilet dla 

osoby zaszczepionej, potwierdza, że w dacie Imprezy, każdy posiadacz zakupionego 

przez niego biletu wstępu, będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku 

szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), 

której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko 

COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. 

Uczestnik Imprezy masowej akceptuje, że podczas kontroli biletowej posiadacz biletu 

wstępu jest zobowiązany okazać Certyfikat w formie papierowej albo elektronicznej, 



tj. QR kod generowany w ramach unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, którego 

autentyczność zostanie zweryfikowana przez Służby Porządkowe przy pomocy 

odpowiedniej aplikacji i ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

Dodatkowo Uczestnik Imprezy masowej potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że  w 

przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie przeciwko 

COVID-19, braku certyfikatu, niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z 

danymi na okazanym dokumencie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, mimo ważnego biletu wstępu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na 

Imprezę i nie przysługuje jej zwrot kosztów biletu wstępu.  

4. Każda osoba wchodząca na teren Imprezy dokonuje obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

5. Przed wejściem na teren obiektu każdemu Uczestnikowi Imprezy oraz obsłudze 

Imprezy mierzona jest temperatura. Osobom posiadającym temperaturę ciała powyżej 

37,1 stopni Celsjusza zostanie odmówiony wstęp na teren Imprezy. 

6. Środki dezynfekcyjne dostępne są przy wejściu na teren obiektu/Imprezy,  

na barach, na stolikach, w toaletach oraz przy przejściach do wyznaczonych stref  

i pomieszczeń. 

7. Każdy Uczestnik Imprezy masowej ma obowiązek posiadania maseczki służącej do 

zasłaniana ust i nosa. Ma również obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas 

trwania Imprezy. 

8. Obsługa Imprezy masowej mająca bezpośredni kontakt z uczestnikami wydarzenia 

została wyposażona w środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych. 

9. Regulamin Imprezy masowej został zaktualizowany pod kątem zasad wprowadzonych 

podczas występowania epidemii wirusa SARS-COV-2. Regulamin jest dostępny na 

stronie Organizatora (pzps.pl oraz eBilet.pl). Regulamin może podlegać zmianom 

wynikającym z aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji Imprez masowych oraz 

zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie restrykcji sanitarnych 

ograniczających ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. 

10. Uczestnicy Imprezy masowej informowani są droga mailową, w regulaminach 

dostępnych na stronach internetowych Organizatora, regulaminach obiektu,  

na stronach dystrybutorów biletów oraz w zakładkach FAQ (pytania i odpowiedzi),  

jak również przez regularną komunikację w social media o konieczności stosowania  

się do zasad obowiązujących podczas Imprezy. 

11. Na terenie Imprezy rozwieszone są tablice informacyjne przypominające  

o obowiązku stosowania się do panujących restrykcji sanitarnych oraz obowiązku 

zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. 

 

Organizator podejmuje również działania mające na celu egzekwowanie wprowadzonych  

i obowiązujących zasad od Uczestników Imprezy, w następujący sposób: 

1. Ochrona/Służby Porządkowe przed wejściem na Imprezę weryfikuje czy Uczestnicy 

stosują się do zasady zakrywania ust i nosa oraz nakazuje założenie maseczki ochronnej 

osobom niestosującym się do tego obowiązku. 



2. Pracownicy ochrony oraz osoby obsługujące Imprezę mające bezpośredni kontakt z 

publicznością zwracają publiczności uwagę i proszą o zakrywanie ust i nosa  

oraz utrzymywanie wymaganego dystansu, w stosunku do osób, które unikają 

stosowania się do zasad. 

3. Przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego z głośników odtwarzane są w pętli  

co 60 sekund przez 20 minut komunikaty głosowe z poleceniami stosowania  

się do panujących zasad i restrykcji obowiązujących na wydarzeniu. Treść komunikatu:  

„Za chwilę rozpocznie się mecz. Przypominamy o konieczności założenia maseczki 

podczas trwania meczu. Chroń siebie i innych. Dziękujemy i życzymy niezapomnianych 

wrażeń. Pamiętaj - zachowaj bezpieczną odległość”. 

4. Przed wejściem na teren oraz na terenie Imprezy rozwieszone są tablice informacyjne 

przypominające o obowiązku stosowania się do panujących restrykcji sanitarnych oraz 

obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. Uczestnicy Imprezy w trakcie 

procedury sprawdzania biletów, sprawdzania poprawności składnych oświadczeń  

oraz mierzenia temperatury ciała informowani są w formie ustnej o zasadach 

panujących w trakcie Imprezy. 

5. Prowadzona jest regularna komunikacja z Uczestnikami wydarzenia na kanałach 

komunikacji, informująca o obowiązujących zasadach sanitarnych na terenie 

wydarzenia. 

6. Obsługa Imprezy ze zwiększoną częstotliwością dokonuje czyszczenia uchwytów 

otwierających drzwi toalet. Toalety dodatkowo są dokładnie dezynfekowane  

po każdym dniu w którym odbywa się Impreza masowa. 

 

O ile to będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w stanie epidemii, 

wprowadzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z epidemią COVID-19, 

Organizator może podjąć decyzję o otwarciu lub rozmieszczeniu na terenie Imprezy punktów 

gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych. Działalność gastronomiczna 

podczas Imprezy może być w postaci serwowania napojów zimnych ze stacjonarnych barów 

do spożycia w strefach do tego wyznaczonych. W przypadku otwarcia stref gastronomicznych 

podczas przygotowywania i serwowania oferty gastronomicznej zostaną wdrożone 

dodatkowe zasady i restrykcje sanitarne zgodne z aktualnymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w szczególności: 

1. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę klientów w czasie jej wykonywania  

są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Stosowane są maseczki ochronne. 

2. Pracownicy oraz klienci (przy punktach sprzedaży oraz toaletach) mają 

zagwarantowany dostęp do środków dezynfekcji rąk. 

3. Lady oraz czytniki płatnicze podlegają obowiązkowej dezynfekcji co najmniej  

raz na godzinę. 

4. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy oraz stoiskami sprzedażowymi wynosi  

co najmniej 1,5 metra. 

 



Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w związku z prowadzoną działalnością w zakresie 

organizacji wydarzeń sportowych, Organizator na bieżąco monitoruje i wdraża nowe zalecenia 

i wytyczne dla organizatorów imprez masowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

przekazywanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo 

Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 


