PRAVILA UDELEŽBE NA FESTIVALU LUPA
1. Na Festivalu LUPA (v nadaljevanju Festival) lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki so se predhodno
prijavile in katerih prijave je CNVOS potrdil (v nadaljevanju udeleženci).
2. Festival je namenjen promociji nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti. Promoviranje oziroma nudenje
izdelkov ali storitev drugih organizacij (npr. gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov) ni dovoljeno.
3. Območje Festivala je zaradi situacije z virusom SARS-CoV-2 ločeno od sprehajališča z usmerjevalnimi
stebrički in trakovi. Tok gibanja obiskovalcev je označen in bo potekal enosmerno. Začel se bo pri spomeniku
Ivana Hribarja in zaključil nasproti Zoisove palače. Na več vidnih mestih bodo izobešena obvestila o
upoštevanju pravil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. Vstopna in izstopna točka bosta jasno označeni. Na obeh točkah bo CNVOS zagotovil štetje obiskovalcev ter
razkužila za roke.
5. Število stojnic je omejeno na 50. Postavljene bodo v medsebojnem razmaku 1,5 metra in jih ni dovoljeno
premikati. Vsaka stojnica bo imela na voljo en sedež.
6. Festival je organiziran v dveh izmenah in sicer dopoldanski (od 10.00 bo 13.45) in popoldanski (od 14.15 do
18.00) izmeni. V vmesnem času (med 13.45 in 14.15) CNVOS poskrbi za razkuževanje stojnice in sedeža
skladno s priporočili NIJZ.
7. Ves čas trajanja izmene (od 10.00 do 13.45 ter 14.15 in 18.00) je na stojnici lahko prisoten hkrati največ en
predstavnik udeležencev in stojnice ne sme puščati prazne pred zaključkom Festivala.
8. Festivala naj se udeležijo le zdravi udeleženci. Skrbijo naj za osnovno higieno (redno umivanje oziroma
razkuževanje rok) ter higieno kašlja. Prav tako naj se izogibajo dotikanju ust, nosu ali oči.
9. Udeleženci sami zagotovijo razkužilo za roke na stojnici za svoje predstavnike in obiskovalce Festivala.
Udeleženci naj ves čas Festivala skrbijo za ohranjanje varnostne razdalje 1,5 metra, kadar pa to ni mogoče,
je priporočljiva uporaba maske. Udeleženci skrbijo za red in čistočo, upoštevajo navodila redarjev in policije
ter odpadke odmetavajo v za to predvidene koše za smeti, ki jih zagotovi CNVOS. Za odvoz svojih odpadkov
poskrbijo udeleženci sami, ko zapustijo svojo izmeno na stojnici. Udeleženci tudi skrbijo in so sami
odgovorni za svoje predmete ter skrbijo, da ne pride do poškodbe stojnic ali druge infrastrukture. Predmete
naj ob morebitnem deljenju z udeleženci po vsaki uporabi ustrezno razkužijo.
10. Udeleženci skrbijo za ugled nevladnega sektorja. Če na Festivalu izvajajo kakšne svoje dejavnosti, sami
poskrbijo in so odgovorni, da pri tem izpolnjujejo vse zakonske pogoje (npr. imajo potrebna soglasja za
dejavnost, uporabljajo davčno blagajno, če so k temu zavezani, itd.). Predstavitve ali dejavnosti udeležencev
ne smejo kakorkoli spodbujati k nasilju, narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, ali razpihovati
narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
11. Festival je javna prireditev, ki je predhodno prijavljena policiji in tudi objavljena na njihovi spletni strani. Ker
gre za javni dogodek, obstaja na njem večja verjetnost, da bodo predstavniki udeležencev fotografirani ali
posneti ter da bodo takšne fotografije ali posnetki javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače
dostopne širši javnosti. Dejstvo, da se te osebe javnega dogodka udeležijo in da se ob fotografiranju ne
umaknejo, se zato šteje kot njihova privolitev k tovrstnem fotografiranju ali objavi fotografij.
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12. Udeleženci s temi pravili seznanijo svoje delavce ali druge predstavnike, ki jih bodo predstavljali na
Festivalu. Hkrati se seznanijo tudi s splošnimi priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirje
nja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf
13. Udeležencu, ki krši ta pravila, lahko CNVOS prepove nadaljnjo udeležbo na Festivalu in mu ne omogoči
udeležbe na Festivalu v prihodnjih letih.
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