
 

 

REGULAMIN SANITARNY 

INFORMACJE I WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW XI FESTIWALU "CZYSTE 
COUNTRY" 2021 

 w związku z zapobieganiem epidemii Covid-19 i stosowaniem wymagań wzmożonego 
reżimu sanitarnego  

(Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii              

Dz. U. 2021 poz. 1145) 

1. Organizatorzy Festiwalu "CZYSTE COUNTRY" monitorują i na bieżąco dostosowują 
wymogi sanitarne do aktualnych wytycznych GIS, MKDiN oraz Rozporządzeń Rady 
Ministrów. Wytyczne dla Festiwalu Czyste Country obowiązują od dnia 25.06.2021 do 
31.08.2021 i są dostępne TUTAJ 

2. Festiwal "Czyste Country" ma charakter ogólnodostępnych koncertów na terenie 
publicznego terenu rekreacyjnego Parku Miejskiego. W związku z tym, oraz ze 
względu na brak uprawnień do przetwarzania wrażliwych danych osobowych, 
weryfikacja tzw. "paszportów covidowych" nie będzie prowadzona przez 
organizatorów.  

3. Do weryfikacji „paszportów covidowych” uprawnieni są jedynie zidentyfikowani 
funkcjonariusze policji na służbie, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz inspektorzy 
Sanepidu, ale tylko w asyście funkcjonariusza policji. 

3. Osoby zaszczepione przeciwko Covid-19, ozdrowieńcy oraz osoby przebywające w 
Parku Miejskim w celach rekreacyjnych i turystycznych nie są wliczane do limitu 
publiczności określonego w rozporządzeniu j/w. 

4. Osoby niezaszczepione dla własnego bezpieczeństwa proszone są o wypełnienie i 
pozostawienie na stoisku festiwalowym oświadczenia o stanie zdrowia w związku z 
potencjalnym zakażeniem wirusem SARS Cov-2. Dane zawarte w oświadczeniu będą 
wykorzystywane jedynie w przypadku konieczności kontaktu z uczestnikiem przez 
SANEPID w razie wystąpienia zagrożenia, a jeśli taka potrzeba nie wystąpi, 
oświadczenia zostaną zniszczone po upływie 14 dni. Oświadczenie można wypełnić 
na miejscu na stoisku festiwalowym lub ściągnąć TUTAJ i wypełnić przed przyjściem 
do Parku. 

5. Dezynfekcja rąk zalecana jest: 

 przed wejściem do Parku Miejskiego 
 przed zakupami na stoisku festiwalowym 
 przed zakupami na wszystkich stoiskach handlowych i gastronomicznych 

4. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje jeżeli dystans pomiędzy osobami jest 
mniejszy niż 1,5 metra (poza wyjątkami określonymi w rozporządzeniu jak wyżej) oraz 
w strefie handlowej wg wytycznych dla handlu i usług. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://country.wolsztyn.pl/pliki/OswiadczenieCOVID19.pdf


 

5. W strefie gastronomicznej obowiązują zasady sanitarne dla restauracji i branży 
gastronomicznej. 

5. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się w darmowe jednorazowe maseczki ochronne na 
stoisku festiwalowym 

6. Uczestnik zobowiązany jest do zastosowania się do wytycznych organizatorów, 
ochrony i osób funkcyjnych i zamieszczonych na terenie imprezy informacji 
wizualnych, w szczególności w zakresie przestrzegania wyznaczonych stref 
bezpieczeństwa i w/w regulacji sanitarnych. 

7. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby z podwyższoną powyżej 37 stopni C 
temperaturą ciała, osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na 
kwarantannie, i izolacji.  

8. Biorąc udział w Festiwalu, Uczestnik potwierdza, że jest świadomy niniejszych 
regulacji 

 

Wolsztyn, 1 lipca 2021 r 


