Regulamin Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów
Celem targów pracy pod nazwą Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów (zwanych dalej Festiwalem)
jest realizacja działań związanych z informowaniem osób dojrzałych, pow. 50 roku życia (zwanych
dalej Seniorami) o możliwościach podejmowania zatrudnienia, prezentacja ofert pracy, a także
promocja szeroko rozumianych rozwiązań wspierających wydłużenie aktywności zawodowej
Seniorów.
§1
Postanowienia ogólne

1. Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów, zwany w dalszej części Regulaminu "Festiwalem"
odbędzie się 26 października 2021 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Centrum WystawienniczoKongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, przy ulicy Żaglowej 11.

2. Wystawcami na Festiwalu będą pracodawcy krajowi, instytucje, podmioty zajmujące się
wsparciem oraz aktywizacją Seniorów, osób pow. 50. roku życia.

3. Uczestnikami Festiwalu będą zainteresowani Seniorzy, osoby pow. 50. roku życia.
4. Organizatorem Festiwalu jest Gdański Urząd Pracy.
§2
Regulamin Uczestnika
1. Udział w Festiwalu jest dla wystawców i uczestników bezpłatny.
2. Każdy Uczestnik w dniu wydarzenia, przed wejściem na Festiwal zobowiązany jest do
wypełnienia „Formularza rejestracji” (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik wypełniając „Formularz rejestracji”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyraża zgodę
na przetwarzanie wszystkich podanych przez siebie danych na potrzeby organizacji
Festiwalu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i potwierdza chęć udziału w
Festiwalu.
4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stosowania się poleceń Organizatora oraz
przepisów obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną i zasad bezpieczeństwa
ustalonych przez Organizatora.
5. Uczestnik podczas wydarzenia zobowiązany jest do korzystania z osobnych ciągów
komunikacyjnych przeznaczonych dla wchodzących i wychodzących, w celu
zminimalizowania bliskiego kontaktu.
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6. Bezpośrednio po wejściu do budynku odbywa się dobrowolne badanie temperatury ciała.
W przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38 stopni C osoba zostanie poinformowana o wystąpieniu jednego z objawów infekcji oraz zostanie poproszona o udanie się
do lekarza.
7. Uczestnik oczekujący na wejście na Festiwal powinien przebywać w bezpiecznej strefie
kolejki do wejścia tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m
(odległość ta może ulec zmianie przy ewentualnej zmianie przepisów prawa).
8. Podawanie przez Uczestnika Festiwalu informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba,
która odmówi udzielenia informacji/przedstawienia certyfikatu o zaszczepieniu jest
automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu osób, które zostanie
ustalony zgodnie z wytycznymi GIS/Ministerstwa, o ile limit ten nie zostanie wyczerpany.
9. Organizator zainstaluje dla Uczestników odpowiednią liczbę pojemników z preparatem
dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych
przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
10. W przypadku kontroli przez uprawnione służby kontrolne podczas Festiwalu Uczestnik,
który w „Formularzu rejestracji” oświadczył, że jest zaszczepiony zobowiązany jest do
posiadania przy sobie stosownego zaświadczenia o zaszczepieniu w formie elektronicznej
lub drukowanej.
§3
Regulamin Wystawcy

1. Organizator zapewnia każdemu Wystawcy: boks z nazwą Wystawcy lub powierzchnię
wystawienniczą (własna aranżacja), krzesła, stoły, gniazdo 230V.

2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków Regulaminu przedstawionych
w jego dalszej części.

3. Warunkiem przystąpienia do udziału w Festiwalu przez Wystawcę jest przesłanie
Organizatorowi wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego”, który dostępny jest na stronie
internetowej pod adresem: www.festiwalaktywnosci.pl oraz akceptacji „Regulaminu
Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów” do 24.09.2021 r., do godz. 15:00. Powyższa data jest
ostatecznym terminem zgłaszania uczestnictwa w Festiwalu.

4. Wystawca wypełniając „Formularz Zgłoszeniowy”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyraża zgodę na
przetwarzanie wszystkich podanych przez siebie danych na potrzeby organizacji Festiwalu,
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i potwierdza chęć udziału w Festiwalu.

5. Liczba stoisk/powierzchni jest ograniczona. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia
zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Festiwalu bez podania
przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Festiwalu będzie profil działalności
Wystawcy oraz rodzaj prezentowanej usługi.
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6. Potwierdzenie udziału w Festiwalu Wystawca otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora
na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do 30.09.2021 r. Jedynie otrzymanie takiego
potwierdzenia od Organizatora daje gwarancję udziału w Festiwalu.

7. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego
stoiska bez zgody Organizatora.

8. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku/powierzchni w godzinach
trwania Festiwalu, aż do jego zakończenia oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali
wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora.

9. Zakwalifikowany Wystawca, który nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora. Rezygnacja z udziału w Festiwalu jest
możliwa do 30.09.2021 r. poprzez wysłanie informacji e-mail na adres:
zgloszenia@festiwalaktywnosci.pl. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z
udziału w Festiwalu, dany Wystawca może nie być brany pod uwagę w uczestnictwie w jego
kolejnych edycjach.

10. Lokalizacja stoiska wystawienniczego przydzielana jest przez Organizatora. Wystawca nie
ma możliwości zmiany przypisanego miejsca stoiska/powierzchni.

11. Organizator Festiwalu każdemu Wystawcy udzieli informacji dotyczących zasad
przebywania na hali AmberEXPO bezpośrednio przed rozpoczęciem Festiwalu, w trakcie
jego trwania i po jego zakończeniu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w
osobnej informacji.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz
straty, kradzieże lub szkody w mieniu wystawców i uczestników, powstałe z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca
zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed
szkodami i ubytkami.

13. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora
o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące
danych teleadresowych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemiologicznym, ciągi
komunikacyjne pomiędzy stoiskami wystawienniczymi poszerzone zostaną do minimum
3 metry szerokości.

16. W trakcie trwania Festiwalu obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
maseczką przez Wystawcę przebywającego na terenie obiektów zamkniętych oraz miejsc
na terenie zewnętrznym, w sytuacji gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu
społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami (odległość ta może ulec zmianie przy
ewentualnej zmianie przepisów prawa). Osoby, które w ww. miejscach nie będą stosowały
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się do powyższych zasad, mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu. Zalecane jest
również noszenie rękawiczek jednorazowych.

17. Obowiązek zapewnienia na stoiskach wystawienniczych środków ochrony osobistej leży po
stronie Wystawcy. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości
odwiedzających stoisko.

18. Wystawca zobowiązany jest do dezynfekcji swojego stoiska wystawienniczego.
19. Na terenie wystawienniczym obowiązuje zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które
mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Zaleca się wykorzystywanie elektronicznych
nośników reklamowych, a materiały dla Uczestników powinny być udostępnione online.

20. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia w związku z sytuacją
epidemiologiczną, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez
Wystawcę.
§4
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Wystawcy zakażenia koronawirusem

1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku wystąpienia u Wystawcy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie go odizolować od pozostałych Uczestników/
Wystawców. Ponadto należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał Wystawca, a także
przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

§5
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Uczestnika zakażenia koronawirusem
1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie go odizolować od pozostałych Uczestników/
Wystawców. Ponadto należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
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3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym Uczestnik poruszał się i przebywał, a także
przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Festiwalu. Przebywanie na jego
terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
Uczestnika/Wystawcy na potrzeby realizacji telewizyjnej, fotograficznej oraz na nagraniach
zarejestrowanych podczas wydarzenia wykorzystywanych i udostępnianych w sposób
niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji
Festiwalu oraz działalności Organizatora i jego partnerów.
3. Niestosowanie się zapisów Regulaminu i/lub poleceń Organizatora i/lub służb działających
na zlecenie Organizatora skutkuje natychmiastowym opuszczeniem obiektu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i jednocześnie
zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie
www.festiwalaktywnosci.pl
5. Administratorem danych osobowych Uczestników/Wystawców jest Gdański Urząd Pracy
z siedzibą przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2021 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ REJESTRACJI
FESTIWAL PRACY I AKTYWNOŚCI SENIORÓW
26.10.2021
W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym przez Gdański Urząd Pracy w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, przy ulicy Żaglowej 11 w celu ochrony państwa
zdrowia oraz innych uczestników, prosimy o wypełnienie formularza. Państwa dane będą zabezpieczone i
zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
Imię i nazwisko Uczestnika/Wystawcy …………………..……………………………………………………..…………………
Telefon kontaktowy…..…………………………………………………………………………………………………………..………..
Adres pobytu…………………………………………………………….………………………………………………..………..…………
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż uczestnicząc w wydarzeniu – targi pracy pn. „Festiwal Pracy
i Aktywności Seniorów” organizowaną w dniu 26.10.2021 r. w AmberExpo w Gdańsku przy
ul. Żaglowej 11:
Jestem zaszczepiony/a pełną dawką szczepionki przeciw COVID-19 dopuszczoną do stosowania
w Unii Europejskiej w zakresie pełnego cyklu ochrony przewidzianej przez producentów tej szczepionki*
Nie jestem zaszczepiony/a lub też przyjąłem/łam jedną dawkę szczepionki dwudawkowej*
*właściwe zaznaczyć X
Oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.
5.

zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów.
potwierdzam chęć uczestnictwa ww. wydarzeniu.
według swojej najbardziej aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej własnego stanu zdrowia, nie jestem
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
w przypadku zagrożenia epidemicznego, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwia udział w Festiwalu
Pracy i Aktywności Seniorów.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
2. kontakt z inspektorem danych osobowych iod@gup.gdansk.pl
3. celem przetwarzania danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 i podejmowania działań
prewencyjnych oraz organizacja Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od dnia Festiwalu przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku ze stanem epidemii
oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie uczestniczenia w ww. wydarzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w powyższym przedsięwzięciu
9. Pani/Pan dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.
Powyższe dane kontaktowe nie będą wykorzystywane przez Gdański Urząd Pracy w żaden sposób, w jakimkolwiek czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienia
zażąda właściwy organ nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. W szczególności ujawnienie tychże
danych kontaktowych będzie następowało w przypadku podejrzenia,
że uczestnik wydarzenia mógł być narażony na kontakt z osobą, u której objawy wskazują na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2- dla ochrony zdrowia
uczestników wydarzenia i osób, z którymi miał kontakt.

