
REGULAMIN XXX Targów Rypin Agra 2020  

(WYSTAW, WYDARZEŃ SPORTOWYCH, RELIGIJNYCH I ARTYSTYCZNYCH) 

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie 

Termin: 12.09.2020r. – 13.09.2020r. 

Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin. 

1. Udział w imprezie mogą wziąć osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów prosi się osoby o pozostanie w domu i skontaktowanie się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. 

2.  Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora, 

pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

wytycznych sanepidu w związku z pandemią Covid 19. 

3. Na terenie widowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie jednorazowo może przebywać 

nie więcej niż 750 osób, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.  

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 

- dezynfekcji dłoni,  

- posiadania maseczki lub przyłbicy 

- zachowania dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5m 

- konieczności zakrywania ust i nosa w sytuacji, gdy nie zostanie zachowana odległość min. 1,5 m od 

innych osób, 

- zajmowania wyraźnie zaznaczonego, co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie 

(tzw. szachownica), 

4. Obowiązek zachowania dystansu miedzy uczestnikami oraz zajmowania miejsca nie dotyczy: 

a. osoby, który uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,  

b. osoby, która towarzyszy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie która ze względu na 

stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, 

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

5. W przypadku wystaw ( zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Rypinie): 



a. jednocześnie liczba zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2 

b. uczestnicy, zwiedzający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, chyba ze zostanie zachowana 

odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.  

6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie, broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i 

szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

8. Organizator może utrwalać przebieg imprezy a w szczególności zachowania osób w niej 

uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w 

ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach. 

9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: 

nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające 

przedmioty określone w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o 

których mowa w pkt. 11 a) i b) niniejszego Regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona 

kara zakazu wstępu na imprezy masowe. 

10. Z terenu imprezy usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny 

lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem imprezy. 

11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a 

także chronionego mienia będą ujmowane w celu przekazania Policji. 

12. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% 

wartości szkody. 

13. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty 

wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie. 

INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA REGULAMINÓW UCZESTNIKOM IMPREZY: 

Regulamin imprezy plenerowej dostępny jest przy wejściach na teren imprezy. 

Regulamin wywieszony jest w widocznych miejscach na terenie obiektu. 

Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Rypinie: mosir-rypin.pl  


