
Szanowni Uczestnicy, 

 
 

Jako Organizatorzy wydarzenia na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo 

Uczestników Konferencji THREE SEAS ONE OPPORTUNITY. Mając na uwadze powyższe, 

informujemy, iż wydarzenie będzie obywało się w odpowiednim reżimie sanitarnym zgodnie 

z obowiązującymi zaleceniami. Jesteśmy w stałym kontakcie z organami wydającymi regulacje 

dotyczące higieny i bezpieczeństwa sanitarnego tego typu wydarzeń. 

Aktualna informacja o reżimie sanitarnym, w jakim będzie odbywała się Konferencja, zostanie 

do Państwa przesłana drogą mailowa przed rozpoczęciem wydarzenia. 

W przypadku zauważenia uchybień w niniejszym zakresie prosimy o zwrócenie się do 

Organizatorów. 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Uczestników Konferencji, aby podporządkowali się 

zasadom bezpieczeństwa i higieny, które zostały wyszczególnione poniżej: 

1. Do dnia 31 marca 2022 r. prosimy o przesłanie drogą mailową na adres 

registration@3s1o.org dostępnego na stronie www.3s1o.org OŚWIADCZENIA, iż na 

dzień 19 maja 2022 r., Uczestnik będzie posiadał status osoby zaszczepionej lub 

ozdrowieńca, albo informacji, że otrzyma negatywny wynik testu na COVID-19 

wykonany nie wcześniej niż 48h przed rozpoczęciem Konferencji. 

2. Prosimy, aby Uczestnicy w czasie Konferencji korzystali z osłon na nos i usta. 

3. Prosimy, aby Uczestnicy korzystali ze środków dezynfekujących zapewnionych przez 

Organizatora i znajdujących się na terenie Konferencji. 

4. Prosimy, aby uczestnicy zachowali zasady dystansu społecznego. 

5. Prosimy, o unikanie kontaktu fizycznego pomiędzy uczestnikami (podawanie rąk na 

przywitanie, uściski etc.). 

6. Prosimy, aby w czasie przerw kawowych zachować zasady higieny oraz dystansu 

społecznego. 

7. Prosimy, aby w salach obrad Uczestnicy mieli założone osłony na nos i usta. 
 

W przypadku, zauważenia u siebie objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel etc. prosimy 

o opuszczenie Konferencji i poinformowanie Organizatorów. 

Jednocześnie   Organizatorzy    zastrzegają    sobie    prawo    do    odmowy    uczestnictwa 

w Konferencji osobom wykazującym podwyższoną temperaturę ciała i inne symptomy 

chorobowe. 

 
 

Szczegółowe informacje regulujące zasady postępowanie Uczestników Konferencji zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia wynikającymi ze stanu epidemiologicznego 

w Polsce, zostaną przesłane do Uczestników na 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. 
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