REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONFERENCYJNYCH
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
W HOTELACH SIECI QUBUS HOTEL

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, zostaje wprowadzony w hotelach należących do
sieci QUBUS HOTEL z uwagi na epidemię choroby Covid-19, powodowanej wirusem SARS-CoV-2.
2. Qubus Hotel Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „Spółką”, jest podmiotem
prowadzącym hotele sieci QUBUS HOTEL i w ramach powyższego świadczy usługi wynajmu
pomieszczeń oraz usługi gastronomiczne, z ewentualnymi usługami towarzyszącymi, na cele spotkań
biznesowych, szkoleń, konferencji, kongresów i in., zwanych dalej „Wydarzeniami”. Spółka nie jest
organizatorem Wydarzeń, a Regulamin nie stanowi regulaminu konkretnego wydarzenia w
rozumieniu wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w
trakcie epidemii SARS-CoV-2, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
3. Podmiot zamawiający u Spółki wykonanie usługi z zakresu, o którym mowa w pkt 2, zwany dalej
„Zleceniodawcą”, oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i z obowiązującą w sieci QUBUS HOTEL
Polityką Bezpieczeństwa, zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także, że zadba o zapoznanie się z
tymi dokumentami i zapewni ich przestrzeganie przez uczestników Wydarzenia.
4. Sposób organizacji Wydarzenia, w szczególności maksymalna liczba jego uczestników, zachowanie
między nimi wymaganych odległości, stosowanie środków ochrony, czy też układ przestrzenny
pomieszczeń, w których ma miejsce Wydarzenie, muszą bezwzględnie pozostawać w zgodzie z
przepisami prawa i innymi regulacjami na każdym etapie Wydarzenia. Zleceniodawca jest
zobowiązany do kontrolowania na bieżąco realizacji powyższych kwestii.
5. Spółka zapewni Zleceniodawcy wymaganą liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk oraz
środków do czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy Wydarzenia. W
hotelach sieci QUBUS HOTEL znajdują się instrukcje dotyczące zachowania higieny (sposób mycia rąk
i ich dezynfekcji) oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). Spółka wdrożyła w
hotelach procedury służące ograniczeniu ryzyka zarażenia gości hotelowych wirusem SAR-CoV-2,
regulujące m in. zachowanie należytej odległości pomiędzy nimi, sposób ich przemieszczania się w
hotelu, funkcjonowanie wind i szatni, czy sposób serwowania posiłków i napojów. Spółka udostępnia
także w hotelach dane kontaktowe właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz
służb medycznych.
6. Zleceniodawca zobowiązuje się do sporządzenia i przechowywania, z poszanowaniem zasad
dotyczących ochrony danych osobowych, listy uczestników Wydarzenia wraz z informacjami
pozwalającymi na kontakt z nimi, w celu udostępnienia tych danych w razie konieczności
uprawnionym służbom publicznym, w szczególności służbom sanitarnym.
7. Zleceniodawca wyznaczy osobę ds. przeciwdziałania chorobie Covid-19, której zadaniem będzie
przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dotyczących Covid-19 na danym
Wydarzeniu.
8. Zleceniodawca poinformuje uczestników Wydarzenia, zarówno przed Wydarzeniem, jak też przy
samym jego rozpoczęciu, o zastosowanych procedurach dotyczących przeciwdziałaniu zarażeniu
wirusem SARS-CoV-2. Uczestnik Wydarzenia powinien także zostać wcześniej poinstruowany, że w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia nie powinien na nie przybyć,
powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i
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Ministerstwa Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod
numer telefonu 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. Zleceniodawca dołoży najwyższych
starań, by na Wydarzeniu nie pojawiły się osoby, które są objęte izolacją lub kwarantanną.
Zleceniodawca zadba o mierzenie temperatury ciała u uczestników i dostawców Wydarzenia, za ich
zgodą, za pomocą bezdotykowego termometru, a także dopilnuje stosowania przez uczestników i
dostawców Wydarzenia środków ochrony osobistej (maseczek lub przyłbic, a także jednorazowych
rękawiczek). Zleceniodawca zapewni w trakcie Wydarzenia uczestnikom środki ochrony osobistej,
jeśli oni sami nie będą ich posiadać.
Zorganizowanie recepcji Wydarzenia, względnie punktu rejestracji uczestników Wydarzenia, leży po
stronie Zleceniodawcy.
Spółka informuje, że jeśli zaistnieje konieczność, aby z uwagi na podejrzenie zakażenia wirusem SARSCoV-2 jeden lub więcej uczestników Wydarzenia zostało odizolowanych od pozostałych uczestników i
gości hotelowych, to w hotelach sieci QUBUS HOTEL znajdują się dedykowane pomieszczenia,
mogące służyć za miejsce pobytu izolowanych osób do chwili podjęcia dalszych kroków przez służby
publiczne, w szczególności służby sanitarne.
Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2020 roku do odwołania i może podlegać zmianie w dowolnym
czasie.

