
 

Ogłoszenie 

Dla Uczestników Konferencji DROGOWSKAZY w dniach 18-20.09.2020 r. w Kłodzku 

Proszę zapoznać się z poniższym wytycznym są w zakładce – Wymogi organizatorów: 

I. Uczestnik, Uczestniczka przez dokonanie rejestracji i opłaty za pobyt - zaświadcza, że: 

1) przyjął/ła do wiadomości i zastosowania obowiązujące zasady i wymogi w czasie 

Konferencji, 

2) oświadcza, że nie chorował, nie choruje, że nie miał kontaktu z osobami chorymi, ani 

nie przebywał na kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni 

II. Z uwagi na ogłoszoną epidemię, będą obowiązywać następujące zalecenia dla uczestników i 

uczestniczek Konferencji;  

1) Należy korzystać z udostępnionych płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek (zalecane); 

2) Posiadać przy sobie maseczki,  

3) Organizator zastrzega sobie prawo mierzenia temperatury, przy wejściu na miejsce 

Konferencji; 

4) Uczestnik, Uczestniczka, zobowiązaniu są do ekonomicznego korzystania z toalet i 

łazienek z w uwzględnieniem wymogów sanitarnych; 

5) Inne procedury wynikające z obowiązujących przepisów, w tym zachowania dystansu 

społecznego; 

III. W celu wyeliminowania wielu ryzyk w czasie Konferencji: 

1) Posiłki będą podawane w naczyniach jednorazowych; 

2) Spożywanie posiłków powinno odbywać się w wyznaczonych miejscach; 

3) Należy w sposób ekologiczny i ekonomiczny składać zużyte naczynia do utylizacji; 

4) Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego śpiwora. Organizator zapewnia 

miejsce do spania; 

5) Noclegi będę w większości w pomieszczeniach kilkuosobowych, gdzie będą rozłożone 

materace; 

IV. Wszelkie sprawy zgłaszać do punktu, gdzie jest prowadzona rejestracja; 

V. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych koło Domu Modlitwy, gdzie będzie 

odbywała się Konferencja, uczestnicy przyjeżdzający samochodami, są zobowiązaniu do 

parkowania samochodów we wskazanych miejscach przy rejestracji; 

VI. Przyjmuje się ciszę (porę) nocną od godziny 23:00 do 6:00, i Uczestnicy są zobowiązani jej 

przestrzegać oraz nie przebywać poza Domem Modlitwy w godzinach pory nocnej. 

VII. Bezwzględnie stosować Regulamin przebywania w Domu Modlitwy w ChWZ w Kłodzku. 

VIII. W przypadku zmiany dnia lub godziny przyjazdu należy niezwłocznie powiadomić 

Organizatora na numer telefonu znajdujący się na plakacie (informatorze) informującym o 

Konferencji – i podany również na stronie internetowej Konferencji: 

www.drogowskazy.chwz.org.pl. 

 

 

 

 

 



 


