
Regulamin uczestnictwa w „Wiosennej Gali Florystycznej” 

w dniu 13 marca 2022 roku, w związku z obostrzeniami epidemii COVID-19 

 

Wejście do wydzielonej części Hali K-2, w której odbywają się pokazy oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestnictwa w 

pokazach florystycznych (zwanych dalej „pokazami”) organizowanych przez Wielkopolską Gildię 

Rolno-Ogrodniczą S.A. w Poznaniu (zwaną dalej „WGRO S.A.” lub „Organizatorem”).  

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-

kulturalnych-i-rozrywkowychw-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.  

§ 2 

1. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony www.wgro.com.pl. oraz przy 

wejściu do miejsc odbywania się pokazów. 

2. Uczestnicy pokazów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie WGRO S.A. zasad 

porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania 

pokazów, a także do stosowania się do wytycznych Organizatora.  

3. Personel Organizatora jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w pokazie osobie, która 

nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2. 

§ 3  

1. Do udziału w pokazie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest 

osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie w izolacji oraz pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

2. Warunkiem uczestnictwa w pokazie jest wcześniejsza rezerwacja miejsc na wybrany pokaz. 

Rezerwacji dokonuje się, dzwoniąc pod numer tel. 61 876 33 44 lub mailowo: 

Landrzejewska@wgrosa.pl lub osobiście w Dziale Kwiatów WGRO S.A. 

3. Podczas rejestracji, każdy Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe: imię i 

nazwisko, nazwa firmy, miejscowość, telefon kontaktowy.  

4. Dane zbierane podczas rejestracji gromadzone są na wypadek stwierdzenia u którejś z osób 

uczestniczących w pokazie zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z 

osobą zakażoną. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane 

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.  

5. Udział w pokazie jest bezpłatny. 
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§ 4 

1. Na terenie miejsca pokazów należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających w miejscu pokazu przed, w trakcie i po jego 

zakończeniu.  

2. Na terenie WGRO S.A., w tym także podczas wjazdu na teren WGRO S.A., wchodzenia na teren 

pokazów, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji 

porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej 

niż 1,5 m. 

3. Do dyspozycji osób uczestniczących w pokazach przy wejściu na teren pokazów ustawione są stacje 

do dezynfekcji rąk. Przed wejściem na pokaz uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

4. Przy wejściu na każdy z pokazów prowadzona będzie imienna weryfikacja uczestników na 

podstawie wcześniejszej rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 2 

5. Wejście na teren pokazu odbywać się będzie odpowiednio od godz. 8:40 – dotyczy pokazu I i od 

11:20 – dotyczy pokazu II. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca pokazu w okresie 20 minut po jego zakończeniu. 

§ 5  

1. Organizator udostępnia Uczestnikom pokazów miejsca siedzące.  

2. Miejsca powinny być zajmowane zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na terenie pokazu.  

3. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.  

§ 6  

1. Liczba osób uczestniczących w pokazie jest ograniczona i wynosi 100 osób. Osoby zaszczepione nie 

są wliczane do limitu. 

2. Po wyczerpaniu limitu 100 miejsc, Organizator przygotuje dodatkowo 100 krzeseł dla osób 

zaszczepionych, którzy dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia przeciwko Covid 19. 

§ 7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu w zależności od rozwoju 

sytuacji epidemicznej. 

 


