Regulacje związane z COVID-19
Komfort i zdrowie uczestników konferencji IT Manager of Tomorrow 2021 jest naszym najwyższym
priorytetem. Stale monitorujemy sytuację oraz restrykcje sanitarne i uwzględniamy je w organizacji
wydarzenia. Zagwarantujemy, że wszystkie wymogi określone przepisami obowiązujące w czasie
konferencji zostaną spełnione. Aby zapewnić bezpieczeństwo jej Uczestników będziemy stosować
następujące środki:
•
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•
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Obsługa wydarzenia oraz wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust oraz nosa w
przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości 2m od siebie;
Podczas rejestracji Uczestnicy będą oddaleni od siebie o 2m;
Proces rejestracji będzie usprawniony w celu skrócenia czasu oczekiwania w ewentualnej
kolejce (obsługa za pośrednictwem aplikacji, bez konieczności drukowania biletów);
Udostępnimy dodatkowe punkty rejestracji dla Uczestników;
Każdej osobie przebywającej w przestrzeni konferencyjnej zostanie zmierzona temperatura
ciała;
Na całej przestrzeni wydarzenia zostaną umieszczone karty informacyjne dla Uczestników o
zachowywaniu środków zapobiegawczych podczas trwania konferencji;
W ciągach komunikacyjnych zostaną rozlokowane stacje dezynfekujące;
Elementy szczególnie narażone na stały kontakt, np. klamki, poręcze, stoliki będą regularnie
dezynfekowane;
Miejsca siedzące w salach prelekcyjnych będą rozlokowane z zachowaniem niezbędnej
odległości (schemat ułożenia krzeseł w „szachownice”);
Jednocześnie z łazienek będzie mogła korzystać ograniczona ilość osób;
Zadbanie o stałą cyrkulację powietrza w przestrzeniach konferencyjnych;
Hotel Courtyard Gdynia by Marriot, w którym odbędzie się konferencja, jest doskonale
przystosowany do obowiązujących przepisów, a do obsługi wydarzenia dedykowane będą
osoby odpowiednio przeszkolone i rygorystycznie przestrzegające obowiązujących zasad
sanitarnych;
O wydarzeniu zostanie poinformowana najbliższa placówka medyczna, z którą jako
organizatorzy będziemy mieli stały kontakt.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości związanych z uczestnictwem w konferencji
zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu pod adresem events@letsmanageit.pl

Do zobaczenia na konferencji!

COVID-19 regulations
The comfort and health of the IT Manager of Tomorrow 2021 conference’s participants is our top
priority. We constantly monitor the situation and sanitary restrictions and take them into account in
the organization of the event. We will guarantee that all the requirements specified in the
regulations in force during the conference will be met. To ensure the safety of its participants we will
apply the following measures:
-

-

The event staff and all Participants will be obliged to cover their mouth and nose if keeping
a safe 2m distance from each other is not possible;
During registration Participants will stand 2m away from each other;
The registration process will be streamlined to reduce waiting time (registration through the
application, no need to present a printed ticket);
Additional registration points will be made available for Participants;
Each person in the conference space will have their body temperature measured;
Information cards will be placed for Participants on how to take precautions during the
conference will be located throughout the event space;
Disinfection stations will be located in all areas;
Elements particularly exposed to physical contact, e.g. handles, handrails, and tables will be
regularly disinfected;
Seats in the lecture halls will be located at the necessary distance (“chessboard”
arrangement);
A limited number of people at a time will be allowed to use the bathrooms;
Constant air circulation in the conference spaces will be ensured;
The Hotel Courtyard Gdynia by Marriot, where the conference will be held, is perfectly
adapted to current regulations, and the staff dedicated to servicing the event are properly
trained and strictly adhere to the current sanitary rules;
The nearest medical facility will be informed about the event and we will introduce a direct
contact procedure.

In case of any additional questions related to the participation in the conference, we encourage you
to contact us directly at events@letsmanageit.pl.

See you at the conference!

