REGULAMIN PORZĄDKOWY TARGÓW KSIĄŻKI W KATOWICACH
12 - 14 LISTOPADA 2021 ROKU
1. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:
a) Targi –Targi Książki w Katowicach, odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym,
w dniach 12-14 listopada 2021 r.
b) Organizator – Fundacja Historia i Kultura z siedzibą przy ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza nr 2,
02-103 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do KRS nr: 0000200140 prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiadająca numer identyfikacyjny NIP:5272429990,
REGON:015695186.
c) Regulamin – niniejszy Regulamin Imprezy.
d) Teren – teren w obszarze, którego Wystawcy zajmują swoje stoiska wystawiennicze, oraz Sceny.
e) Scena - miejsce zorganizowane do spotkań Uczestników z autorami.
f) Wydarzenie - spotkanie Uczestników z autorem.
g) Wystawca - podmiot dopuszczony przez Organizatora Targów do zaaranżowania stanowiska
wystawienniczego, prezentacji i sprzedaży publikacji.
h) Uczestnik – każda osoba znajdująca się na Terenie.
i) Uczestnik Małoletni – Uczestnik w wieku poniżej 13 lat.
2. Targi są bezpłatne i dostępne dla wszystkich, pod warunkiem przestrzegania Regulaminu.
3. Godziny otwarcia Targów dla Zwiedzających:
12 listopada 2021, piątek, w godz. 12.00-19.00,
13 listopada 2021, sobota, w godz. 11.00-19.00,
14 listopada 2021, niedziela, w godz. 11.00-17.00.
4. Wstęp na Teren oraz uczestnictwo w Targach jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
a) zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja i przestrzeganie, przy czym wstęp na Teren
Targów jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu;
b) wykonywanie wytycznych osób odpowiedzialnych za prowadzenie Imprezy, w tym służb
porządkowych i prowadzących Targi;
c) Uczestnicy Małoletni mogą brać udział w Targach, jedynie pod opieką Uczestników pełnoletnich;
d) zakazane jest wnoszenie lub posiadanie broni, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów,
napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie
działających środków i substancji. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne
należy do służb porządkowych Targów i przedstawicieli Organizatora.
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5. Warunkiem koniecznym do udziału w wydarzeniu jest:
a) złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej
drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; opcjonalnie uczestnik Targów
składa oświadczenie czy jest osobą zaszczepioną, czy też nie a w przypadku odmowy złożenia
oświadczenia w tym zakresie trakowany będzie jako osoba nie zaszczepiona;
b) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren
wydarzenia;
c) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w
kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
d) samodzielne wyposażenie się uczestnika w maseczkę w celu zasłaniania ust i nosa;
e) zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra od innych uczestników i pracowników obsługi, w tym w
trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia;
f) zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze
wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
g) przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
h) ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet) z zachowaniem dystansu
1,5 metra;
i) zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi
w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji;
j) umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub
kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.
6. Podczas Targów wszyscy Uczestnicy mają następujące obowiązki:
a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym;
b) poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz niezaśmiecanie terenu;
c) zachowywanie się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób trzecich.
7. Wydarzenia (spotkania z autorami) odbywają się na następujących zasadach:
a) Organizator przygotował dla Uczestników przy Scenach nie więcej niż 50% liczby miejsc siedzących
w odstępach 1,5 metra, zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z wirusem
SARSCoV-2 w Polsce.
b) Uczestnicy nie mogą przynosić na Wydarzenia własnych siedzisk (krzesełko turystyczne, koc,
karimata) i są zobowiązani do zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora.
c) Miejsca siedzące będą dezynfekowane po każdym Wydarzeniu.
d) Prosimy o niezmienianie ustawień krzeseł.
e) Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zajęcia miejsc.
f) Separacja pomiędzy miejscami siedzącymi nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13. roku życia, osób,
które razem mieszkają, a także Uczestnika, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie. W takim przypadku konieczne jest powiadomienie obsługi o chęci
zmiany ustawienia krzeseł.
8. W kolejce do wejścia na Targi, w kolejce do Wystawców czy autorów i do sanitariatów, prosimy
o zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra między Uczestnikami oraz zakrywanie ust i nosa
maseczkami ochronnymi.
9. Zaleca się użycie maseczek ochronnych w trakcie trwania Targów.
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10. Przy wejściu na Wydarzenie, czy też przed skorzystaniem z oferty Wystawców, Uczestnicy mają
obowiązek zdezynfekowania dłoni.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania Targów ze względów obostrzeń
epidemiologicznych.
12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz zachowujące się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócające Targi lub naruszające ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych – będą wypraszane z Targów przez przedstawicieli Organizatora.
13. Zakazuje się w czasie trwania Targów na jego Terenie:
a) handlu obwoźnego, rozumianego jako sprzedaż jakichkolwiek produktów lub świadczenie
jakichkolwiek usług, w tym gastronomicznych, innych niż oferowanych lub zaakceptowanych
przez Organizatora;
b) rozpowszechniania i rozdawania materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych
nośników informacji, z wyjątkiem dystrybuowanych przez Organizatora i Wystawców;
c) agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego
prezentowania poglądów;
d) spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających
środków i substancji;
e) spożywania alkoholu;
f) przekraczania barierek ochronnych;
g) wchodzenia na Scenę.
14. Za rzeczy wartościowe pozostawione na Terenie Targów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem jest następujący:
a) w przypadku wystąpienia u pracownika obsługi Targów będącego na stanowisku pracy lub
uczestnika Targów będącego w obiekcie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych–
zostanie ona niezwłocznie odsunięta od pracy/odseparowana od innych osób w przeznaczonym do
tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poproszona, aby transportem indywidualnym udała się do
domu. Osoba taka zostanie poinformowana o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu
telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W
razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.
b) Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Telefony kontaktowe:
 Infolinia dla obywatela w sprawie koronawirusa 22 250 01 15
 Pogotowie Ratunkowe: 112
c) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna, która oczekuje na transport w specjalnie wskazanym do
tego pomieszczeniu przez Organizatora, będzie miała umożliwiony dostęp do środków ochrony
indywidualnej i płynu dezynfekującego. Doraźnie osoba taka może być odizolowana od
pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min. 2
metry.
d) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi
objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e) Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
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f)

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Zaleca się w miarę możliwości ustalenie listy pracowników oraz Uczestników, przebywających w
tym samym czasie i w tej samej części/częściach Targów co osoba podejrzewana o zakażenie,
ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym, a wejście na Teren i udział
w Targach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i inne
wykorzystanie jego wizerunku lub wypowiedzi utrwalonych podczas Targów w formie wizualnej lub
audiowizualnej na potrzeby sporządzenia dokumentacji fotograficznej, filmu dokumentalnego,
wywiadu i relacji z Targów dla celów statutowych, dokumentacyjnych, marketingowych oraz promocji
lub reklamy Targów i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego
Organizatora oraz Wystawców.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie prawnie uzasadniony interes
Organizatora polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (RODO).
Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w Targach. W najpełniejszym zakresie dozwolonym
przez prawo, odpowiedzialność Organizatora Targów względem Uczestników za szkody związane z ich
udziałem w Targach, zostaje wyłączona.
Osoby prowadzące Targi lub służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny,
odmówić Uczestnikowi udziału w Targach, zażądać od Uczestnika opuszczenia Terenu lub
w przypadku niepodporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Terenu Targow. Zakaz
udziału w Targach może zostać wydany w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia
dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób
prowadzących Targi.
Wszelkie prawa do nazwy i logo Targów są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.historiaikultura.pl oraz na
Terenie Targów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
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