REGULAMIN WYDARZENIA
WorldSkills Poland

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników oraz widzów wydarzenia
WorldSkills Poland (dalej jako „Wydarzenie”).
2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (adres: Aleje
Jerozolimskie 142A, 02-305), (dalej jako „Organizator”).
3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, z dużej lub małej litery, mają następujące znaczenie:
a) Wydarzenie – impreza publiczna pod nazwą „WorldSkills Poland” polegająca na
przeprowadzeniu konkursów w Konkurencjach wskazanych w części II ust. 3 Regulminu
połączonych z prezentacją wystawców biorących w nim udział.
b) Organizator – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02305), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000024777, NIP: 5261000645, REGON: 010393032.
c) Uczestnik – osoba, która zgłosiła swój udział w jednej z Konkurencji oraz sędziowie tych
konkurencji, jak również osoby reprezentujące podmioty będące wystawcami.
d) Widz lub widzowie – osoby, które zgłosiły uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze
publiczności w celu obserwacji przebiegu konkurencji.
e) Konkurencje – części konkursu obejmujące przeprowadzenie rywalizacji Uczestników w
zakresie konkretnych kompetencji zawodowych, uregulowane odrębnymi regulaminami.
f)

Regulamin – niniejszy Regulamin Wydarzenia „WorldSkills Poland”

4. Wydarzenie odbędzie się 25-26 listopada 2021 r. w hali AMBEREXPO zlokalizowanej przy ul.
Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk. Wstęp na teren wydarzenia jest możliwy: 25.11 g. 9.00-17.00
oraz 26.11 g.9.00-15.00 oraz g. 18.00-19.30.
5. Kontakt z Organizatorem
worldskillspoland@frse.org.pl.

jest

możliwy

za

pośrednictwem

adresu

e-mail:

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –
informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Wydarzeniem jest udostępniana:
-

uczestnikom wraz z regulaminem i dokumentami aplikacyjnymi

-

widzom – w momencie zapisu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
internetowej wydarzenia pod adresem https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021gdansk/.

6. W razie pytań lub wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z
inspektorem ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod adresem iod@frse.org.pl.

II.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Rejestracja uczestników oraz widzów wydarzenia odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej
https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/,
na
której
umieszczono odrębne formularze rejestracyjne dla każdej z wymienionych grup osób.
2. Uczestnikiem biorącym udział w Konkurencjach może zostać osoba w wieku 18-23 lata
(urodzona pomiędzy 01.01.1999 – 12.10.2004).
3. Część konkursowa obejmuje następujące konkurencje:
-

Florystyka,

-

Frezowanie CNC,

-

Fryzjerstwo,

-

Instalacje sanitarne i grzewcze,

-

Instalacje elektryczne,

-

Meblarstwo,

-

Mechanika pojazdów rolniczych,

-

Obsługa gości hotelowych,

-

Stolarstwo.

4. Uczestnik może się zgłosić wyłącznie do jednej wybranej przez niego konkurencji.
5. Każda z powyżej wymienionych konkurencji odbywa się według określonego dla niej
regulaminu.
6. Regulaminy poszczególnych konkurencji są dostępne na stronie internetowej wydarzenia pod
adresem: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/.
7. Uczestnicy mają obowiązek odebrać identyfikator i nosić go w widocznym miejscu przez cały
okres obecności na wydarzeniu. Widzowie nie są zobowiązani do noszenia identyfikatorów.
8. Po przybyciu na teren wydarzenia uczestnicy oraz widzowie mają obowiązek zgłosić się do
recepcji, w celu potwierdzenia obecności oraz poddania się pomiarowi temperatury.
9. Na terenie Wydarzenia może przebywać maksymalnie 1200 osób jednocześnie.
10. W razie przekroczenia limitu osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu według
obowiązujących przepisów, widzowie mogą okazać certyfikat szczepienia w celu wpuszczeniu
na wydarzenie poza określonym limitem.

III.

UTRWALANIE WIZERUNKU

1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania wizerunku widzów i uczestników Wydarzenia w
postaci fotografii oraz utworów audio-wizualnych.
2. Stosowne zgody w zakresie utrwalania wizerunku będą zbierane na etapie rejestracji na
wydarzenie.
3. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.

4. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym
wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma
przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Organizatora.
5. Pełna treść zgody wraz z informacją o przetwarzaniu wizerunku jest dostępna wraz z
formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem:
https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/.

IV.

ZABEZPIECZENIE TERENU
Teren wydarzenia zabezpieczony jest przez służby ochrony i zabezpieczenia - Międzynarodowe
Targi Gdańskie SA.

V.

PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE I BEZPIECZEŃSTWA

1. Na terenie Wydarzenia zabronione jest:
a) Używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu,
b) Wnoszenie na teren Wydarzenia materiałów palnych, wybuchowych, toksycznych oraz żrących
mieszanek płynów,
c) Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z akcją ratowniczogaśniczą.
2. W razie powstania pożaru na terenie Wydarzenia należy natychmiast zaalarmować Państwową
Straż Pożarną z telefonu stacjonarnego pod nr 998, z telefonu komórkowego 112 lub
przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie
podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi, a po przybyciu
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
3. W razie ogłoszenia ewakuacji należy udać się do wyznaczonych miejsc ewakuacyjnych.

VI.

PRZEPISY SANITARNE

1. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia (zarówno uczestnicy, jak i widzowie) będą objęte
obowiązkiem pomiaru temperatury ciała.
2. Osoba przebywająca na terenie Wydarzenia jest zobowiązana poddać się ponownemu
pomiarowy temperatury, w przypadku, gdy zostanie stwierdzona konieczność ponownej
weryfikacji stanu zdrowia danej osoby.
3. Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub u których zostanie
stwierdzona podwyższona temperatura ciała powyżej 38o C, nie zostaną wpuszczone na teren
Wydarzenia lub zostaną z niego usunięte.
4. Na teren Wydarzenia nie zostaną wpuszczone lub zostaną z niego wyproszone osoby, u których
potwierdzono objawy COVID-19 (w szczególności temperatura ciała co najmniej 38o C i
powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) lub
wobec których zachodzi podejrzenie, że są chore na COVID-19.

5. Na terenie Wydarzenia należy utrzymywać dystans fizycznych zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i zaleceniami odpowiednich organów (1 osoba na 10 m2). Nie dotyczy to
osób w pełni zaszczepionych.
6. Osoby wchodzące i przebywające na terenie Wydarzenia są zobowiązane do zasłaniania ust i
nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Osoby, które nie przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa, nie zostaną wpuszczone na
teren wydarzenia lub zostaną z niego wyproszone.
8. W razie nieposiadania przez uczestnika lub widza maseczki ochronnej, osoba taka powinna
zgłosić się do recepcji po odbiór darmowej maseczki.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia są zobowiązane do złożenia deklaracji
epidemiologicznej dostępnej w formularzu rejestracji na wydarzenie.
10. Na terenie Wydarzenia dostępne będą punkty dezynfekcji rąk.

VII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników oraz
widzów, w zakresie w jakim nie są one spowodowane działaniem lub zaniechaniem
Organizatora. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie
pozostawione na terenie Wydarzenia.
2. Uczestnicy oraz Widzowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe przez ich działanie.
3. W przypadku szkód powstałych przez działalnie osób niepełnoletnich, odpowiedzialność
ponosi ich opiekun obecny na wydarzeniu.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania wydarzenia.
2. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku wprowadzenie obostrzeń związanych z
obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii.

