WYTYCZNE ORGANIZATORA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii na Open’er Park
będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa.
1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie ze
wzorem dostępnym na stronie: www.opener.pl. Oświadczenie, w dniu wstępu na Teren
Wydarzenia, należy złożyć w Aplikacji Mobilnej Open’er.
2. W Strefie Koncertowej obowiązują limity miejsc, w tym wyznaczonych miejsc siedzących jak
i stojących miejsc niewyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Limity miejsc mogą ulegać zmianie w zależności od zmian w obowiązujących przepisach.
4. Uczestnik Wydarzenia posiadający Certyfikat szczepienia, zgodnie z Regulaminem Wydarzenia
ma zagwarantowany wstęp na Wydarzenie powyżej tych limitów.
5. Uczestnik Wydarzenia, posiadający Bilet Koncertowy Health Pass, podczas składania
oświadczenia o stanie zdrowia zobowiązany jest potwierdzić posiadanie ważnego Certyfikatu
szczepienia.
6. Uczestnik Wydarzenia, który nie posiada Biletu Koncertowego Health Pass ale w dniu wstępu
na Wydarzenie będzie posiadał ważny Certyfikat szczepienia, może podczas składania
oświadczenia o stanie zdrowia w Aplikacji mobilnej Open’er potwierdzić posiadanie
Certyfikatu szczepienia, co zagwarantuje mu wstęp na Wydarzanie powyżej przewidzianych
limitów.
7. Organizator ma prawo do weryfikacji na wejściu na Wydarzenie Certyfikatu szczepienia u osób,
które zadeklarowały posiadanie Certyfikatu.
8. Pojemność Terenu Strefy Koncertowej, w części stojącej, przewiduje możliwość zachowania
1,5 m odległości pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia.
9. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do posiadania i stosowania własnych środków ochrony
osobistej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, o których mowa w pkt 2. powyżej.
Organizator przewidział możliwość zakupu maseczek ochronnych na Terenie Wydarzenia.
10. Organizator udostępnia na Terenie Wydarzenia środki do dezynfekcji rąk oraz sanitariaty wraz
z umywalkami.
11. W kolejkach m.in do punktów sprzedażowych, w strefie buforowej przed wejściem na
Wydarzenie oraz przed wejściem do Strefy Koncertowej, Uczestnicy Wydarzenia powinni
zachowywać dystans minimum 1,5m.
12. W celu zminimalizowania kolejek do depozytów Organizator udostępnia darmowe,
samoobsługowe szafki depozytowe.
13. Limity i ograniczenia wskazane powyżej mogą nie obowiązywać w stosunku do niektórych
osób, w zależności od treści aktualnie obowiązujących przepisów, o których mowa w pkt 2.
powyżej.
14. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do komunikatów i poleceń obsługi
Wydarzenia.

