
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 100.ROCZNICY BITWY POD KO-
MAROWEM - ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ – KOMAROWSKA POTRZEBA 2020 

Dbając o dobrostan wszystkich uczestników obchodów 100. Rocznicy Bitwy pod Komarowem w
dn. 26-30.08.2020 i realizując wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
sterstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że uczestnictwo w
obchodach Setnej Rocznicy Bitwy pod Komarowem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
imprezy, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

Regulamin obchodów Setnej Rocznicy Bitwy pod Komarowem został zaktualizowany pod kątem
wprowadzenia do niego dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego i mówi o
tym, że:
· Uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie przy rejestracji po przyjeździe na teren

imprezy, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przeby-
wa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (wzór w załączeniu ); 

· Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej takiej
jak :
- maseczki ochronne zakrywające usta i nos,
- środki dezynfekujące,
- rękawiczki ochronne, 

· Organizator udostępni dane osobowe uczestnika Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w przy-
padku wykrycia COVID-19 u tego lub u innego uczestnika;

· Dane kontaktowe mogą zostać użyte do łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego za-
kończeniu i będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Powołany zostanie koordynator do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich odpo-
wiednich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z powiatowej stacji sanitarno-epide-
miologicznej w Zamościu. 

Na miejscu przeprowadzimy szkolenie osób pracujących przy obsłudze wydarzenia w zakresie bez-
kontaktowej obsługi uczestników i publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie. Tak pla-
nujemy harmonogram wydarzenia, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w
jednym miejscu.

Przygotowaliśmy odpowiednią instrukcję BHP, która jest załącznikiem regulaminu, uwzględniającą
wytyczne GIS, i informujemy, że: 
· obowiązuje konieczność zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy uczestnikami;
· wymagamy noszenia maseczek/przyłbic u wszystkich osób, szczególnie mających kontakt z pu-

blicznością;
· wymagamy dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren obozu i wyjściu; 
· obowiązuje częste mycie i dezynfekcja rąk oraz sprzętu na terenie obozu;
· zużyte środki ochrony osobistej wyrzucamy do odpowiednio przygotowanych i oznaczonych po-

jemników;
· spożywanie posiłków dla uczestników będzie odbywać się z uwzględnieniem zasad reżimu re-

stauracyjnego w naczyniach jednorazowych i będzie się odbywało na podobozach a nie jak do-
tychczas w miejscu centralnym.


