
Zielona Góra, 2021-12-03 

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpieczeństwa w tracie epidemii COVID-19 

obowiązującego na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w trakcie Wydarzenia  

SOFTWARE IS COOL X-MAS <br/> EDITION 

  

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Wydarzenia organizowanego pod nazwą SOFTWARE IS COOL 

X-MAS <br/> EDITION organizowanego na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego przez firmę 

DTP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin A. Wysockiego 4. 

2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja online.  

3. W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii i ograniczoną liczbą miejsc, w Wydarzeniu 

mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które są w pełni zaszczepione, są ozdrowieńcami lub 

posiadają negatywny wynik testu PCR wykonany nie później niż 48 godzin przed Wydarzeniem. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dobrowolne okazanie zaświadczenia o szczepieniu 

przeciwko COVID-19. Nieokazanie takiego zaświadczenia może skutkować odmową wejścia. 

Jeżeli certyfikat jest w formie papierowej (bez zdjęcia), w celu potwierdzenia tożsamości 

zarejestrowanej osoby, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem. 

5. Sprawdzenie certyfikatów odbywa się bezdotykowo, za pomocą dedykowanej aplikacji. 

Uczestnik powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu. 

Zachęcamy do przybycia na miejsce Wydarzenia na nie później niż 15 minut przed jego 

rozpoczęciem. 

6. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, udostępniamy ograniczoną liczbę miejsc, tj. 1 osoba 

na 15 m2. Należy zajmować miejsca wyznaczone przez Organizatora. Bezpośrednio obok siebie 

mogą usiąść wyłącznie członkowie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie 

opiekuna. 

7. Organizator zapewnia, że Pracownicy obsługi Wydarzenia pracują w rękawiczkach oraz 

maseczkach lub przyłbicach. 

8. Przed, w trakcie i po Wydarzeniu toalety, klamki i poręcze są dezynfekowane. 

 

II. SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO  

1. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania Zasad funkcjonowania 

Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, 

określonych w Załączniku nr 1 do Komunikatu nr 22/2021 Zespołu Antykryzysowego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Dokument dostępny jest na stronie 

https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy oraz na miejscu Wydarzenia.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały 

okres przebywania na terenie Wydarzenia. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Uniwersytetu oraz do 

korzystania z wolnostojących stacji dezynfekujących rozmieszczonych na terenie Wydarzenia. 

4. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu Wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, 

nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Wydarzeniu wrócił/a  

z zagranicy, lub zauważył u siebie objawy sugerujące zakażenie, ze względów bezpieczeństwa 

nie weźmie udziału w Wydarzeniu.  

5. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie 

miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą 

poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni 

powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na 

kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu. 

https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy
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6. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem COVID-19, 

Uczestnik wyraża zgodę, aby pracownik firmy DTP Sp. z o.o. będący Administratorem danych 

osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu  

i służbom porządkowym.  

7. Organizator będzie nagrywał przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk, a także będzie prowadził transmisję „na żywo”, w związku z czym uczestnik wyraża 

zgodę na udostępnianie jego wizerunku w ramach realizacji kampanii marketingowych i 

promocyjnych prowadzonych przez DTP Sp. s o.o. lub jej partnerów. 

8. Zakazuje się wstępu na Wydarzenie osobom: nieprzestrzegających wytycznych sanitarno-

epidemiologicznych oraz znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

środków psychotropowych, zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy, osobom posiadającym 

przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

9. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Wydarzenia uczestników niestosujących się do 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach 

organizacyjno – porządkowych należą do Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w pozostałych sprawach 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Wydarzenia. 

3. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Regulamin Wydarzenia dostępny jest przy wejściu do Auli 044 na Uniwersytecie Zielonogórskim, Kampus A, Wydział 

Mechaniczny oraz na stronie internetowej Organizatora pod linkiem: https://www.dtpoland.com/events/software-is-

cool-xmas-edition-3-dec-1200/ 
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