
REGULAMIN  

DNI POKAZOWYCH INWESTYCJI „NADMORSKI DWÓR”  

W DNIACH 8-9 MAJA 2021 r. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, w związku z występowaniem  

COVID-19, uczestników, personelu Invest Komfort, pracowników firm zewnętrznych obsługujących Dni 

Pokazowe Inwestycji „Nadmorski Dwór” w dniach 8-9.05.2021 r. wprowadza się niniejszy Regulamin, 

obowiązujący wszystkie osoby biorące udział w powyższym wydarzeniu.   

 

1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby zgłoszone na Dni Pokazowe za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.investkomfort.pl/dni-

pokazowe lub telefonicznie pod numerem: 58 620 04 50 oraz ich osoby towarzyszące, przy 

czym każde zgłoszenie może objąć nie więcej niż 5 osób, łącznie z daną osobą zgłaszającą. Na 

daną godzinę zapisanych może być maksymalnie 5 osób. 

2. W wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, 

przebywające w kwarantannie, izolacji lub manifestujące objawy ze strony układu 

oddechowego.  

3. Prezentacja inwestycji odbywa się w grupach, obejmujących maksymalnie 5 osób, zapisanych 

na daną godzinę, wskazaną przy zgłoszeniu, oprowadzanych przez przedstawiciela Invest 

Komfort.  

4. W celu minimalizacji kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami trasa spaceru po inwestycji 

ustalana jest przez przedstawiciela Invest Komfort. Trasa może wymagać przemieszczania się 

przez uczestników windą. Niedozwolone jest samowolne oddzielanie się od grupy, a także 

poruszanie się po inwestycji poza wyznaczoną trasą i wydzieloną strefą gastronomiczną.  

5. Uczestnicy obowiązani są zakrywać usta i nos podczas przebywania na terenie inwestycji.  

6. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na teren wydarzenia.  

7. W wydzielonej na terenie inwestycji strefie gastronomicznej należy zachowywać dystans 2 m 

pomiędzy osobami, z tym zastrzeżeniem że zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń personelu Invest Komfort 

oraz członków obsługi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w trakcie trwania 

wydarzenia.  

9. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie inwestycji wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej.  

10. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren inwestycji lub usunąć z jej terenu osoby nie 

przestrzegające niniejszego Regulaminu.  

11. Wejście na teren inwestycji i uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.  
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