REGULAMIN ZAMKNIĘTEJ STREFY BADAŃ
„Wątrobus”

Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące na zamkniętej strefie badań „Wątrobus”
prowadzonej przez Operatora technicznego na zlecenie Organizatora (definicje opisane
poniżej). Na zamkniętą strefę badań składają się dwa namioty/ zadaszenia oraz pojazd
ciężarowy zwany „Wątrobusem”, w którym znajdują się dwa mobilne gabinety
wyposażone w urządzenie Fibroscan służące do nieinwazyjnego badania stłuszczenia
wątroby.

§ 1 Definicje.
Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Impreza – impreza organizowana przez Organizatora na podstawie niniejszego
Regulaminu, którym Operatorem Technicznym i jednocześnie Generalnym
Wykonawcą jest firma BRAINWAVE.
Organizator - SANOFI – AVENTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.
Operator techniczny – BRAINWAVE z siedzibą w Warszawie przy ul. Jeździeckiej
21/29, 05-077 Warszawa-Wesoła
Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, kompleksowo regulujący
zasady i warunki uczestnictwa w Imprezie. Regulamin nie stanowi oferty umownej
ani wzorca umowy
Uczestnik Imprezy – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków
najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się:
rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
TIBA Sp. z o.o. – firma podwykonawcza przeprowadzająca badania FibroScan
i dokonującą interpretacji wyników tego badania Uczestników Imprezy.

§ 2 Zasady i warunki uczestnictwa w Imprezie.
1. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora
lub Operatora technicznego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć w trakcie wydarzenia.

3. Osoby przebywające na terenie „Strefy badań” mają obowiązek stosowania się do
zaleceń pracowników obsługi, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.
4. Na teren „Strefy badań” zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
5. Wstęp do „Strefy badań” możliwy będzie w godzinach wyznaczonych przez
Organizatora lub Operatora technicznego. W następujących dniach od 3.08.2020 (w
godzinach 10:00-20:00), do 31.08.2020 (w godzinach 10:00-20:00), zgodnie z
harmonogramem działania „Strefy badań”.
6. Podczas jednego dnia działania „Strefy badań”, TIBA sp. z o.o jest w stanie przebadać
do 80 osób.
7. Prowadzone badanie stłuszczenia wątroby jest dobrowolne, nieodpłatne.
8. Badanie urządzeniem Fibroscan wykonywane w „Strefie Badań” dedykowane jest
osobom powyżej 18. roku życia.
9. Kobietom w ciąży nie rekomendujemy udziału w akcji. Przede wszystkim ze względów
bezpieczeństwa, ale również z powodu braku możliwości wcześniejszego umówienia
się i konieczności oczekiwania na wykonanie badania.
10. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu a także podporządkowywać się poleceniom
pracowników obsługi strefy.
11. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w
niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w
przewidzianych prawem wypadkach.
12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
13. Ze „Strefy badań” będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem „Strefy badań”.

14. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
15. W związku z epidemią Covid-19, Organizator jest zobowiązany zachować wymagane
środki bezpieczeństwa i jednocześnie uprawniony do egzekwowania spełnienia
wymagań dotyczących zachowania bezpieczeństwa, w tym przypominać uczestnikom
o ich stosowaniu.
16. Wraz z uczestnictwem i wejściem do „Strefy badań”, Uczestnik zobowiązuje się
przestrzegać poniższych zasad:
a) obowiązkowo zasłaniać usta i nos przez cały czas trwania badania, tak jak
wskazują to wytyczne sanitarne
b) zachować dystans 2m między Uczestnikami
c) stosować płyny do dezynfekcji dłoni, które znajdują się we wszystkich
wymaganych miejscach.

