
    
 

REGULAMIN SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI O NAZWIE “STORYTELLING O MIGRACJACH 

W WIŚLE” W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa szczególne zasady uczestnictwa w 

spotkaniu w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle (dalej “Szkolenie”). Zasady te 

związane są z sytuacją epidemiczną w Polsce.  

2. Spotkanie, którego dotyczy Regulamin, odbędzie się w dniach 2-4 listopada 2020 r.  

3. Organizatorem spotkania jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”) oraz Fundacja ING 

Dzieciom. 

4. Uczestnikami i uczestniczkami Szkolenia są nauczyciele i nauczycielki zrekrutowane do 

szkolenia. 

5. Zgłoszenie oraz udział w szkoleniu nie wymaga opłat na rzecz Organizatora. 

6.  Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest 

równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w spotkaniu. 

 

§2 

ZASADY SPOTKANIA  

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ NA TERENIE POLSKI 

 

1. Organizator nie zapewnia wspólnego dojazdu na szkolenie. 

2. Podczas Spotkania Organizator zobowiązuje się do: 

a. Dezynfekcji wszystkich pokojów przed przyjazdem uczestników i uczestniczek. 

b. Zapewnienia dostępu do płynu dezynfekującego. 

c. Spełnienia wszystkich aktualnych wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

d. Ciągłego monitorowania sytuacji i podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania bezpieczeństwa dla zdrowia uczestników i uczestniczek w 

przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego w ośrodku. 

 



    
3. Podczas Spotkania uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do: 

a. Zapoznania się z wytycznymi znajdującymi się w widocznym miejscu w ośrodku 

w Wiśle i ich przestrzegania. 

b. Zachowania odstępu co najmniej 1,5 m. od pozostałych osób. 

c. Przywiezienia i korzystania z własnych przyborów biurowych (np. długopisów, 

notatników). Ze względu na sytuację epidemiczną Organizator nie zapewnia 

przyborów biurowych do wykorzystania przez uczestników i uczestniczki. 

d. Nie przekazywania przedmiotów z rąk do rąk. 

e. Ścisłego przestrzegania zasad higieny. 

f. Nie pozostawiania telefonu w miejscach ogólnodostępnych i nie korzystania z 

niego w trakcie posiłków. 

4. Osoby z objawami koronawirusa (kaszel, podwyższona temperatura, trudności w 

oddychaniu itd.) proszone są o powiadomienie Organizatora o tym fakcie i nie 

przyjeżdżanie do ośrodka Wilga. 

5. Uczestnik lub uczestniczka, u którego pojawiły się objawy koronawirusa w trakcie 

pobytu (kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu itd.) proszone są o 

powiadomienie Organizatora o tym fakcie w celu ustalenia dalszego postępowania. 

 

§3 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

 

 

Informacje na temat koronawirusa, zasad higieny w czasie epidemii, objawów, 

przeciwdziałania i numeru infolinii znajdziecie na stronie NFZ lub Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem,387.html
http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/koronawirus
http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/koronawirus

