
 
 
 
  
EARTH FESTIVAL. GWIAZDY DLA CZYSTEJ POLSKI 
UNIEJÓW 2021 
  
Szanowni Państwo, 
  
zapraszamy na Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski. Uniejów 2021 w Uzdrowisku 
Termalnym Uniejów w dniach 21-22 sierpnia 2021 r. 
  
Państwa bezpieczeństwo jest dla Nas priorytetem, dlatego działamy zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dotyczącymi organizacji imprez 
masowych oraz dodatkowo wprowadziliśmy rozwiązania, które zapewnią Państwu jak 
największe bezpieczeństwo. 
  

1.  Przygotowaliśmy Strefę A dla osób zaszczepionych, posiadającą dwa główne wejścia 
oznaczone symbolami: A1, A2.  

2.      Przygotowaliśmy Strefę B dla osób niezaszczepionych, z liczbą miejsc ograniczoną zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi do 250, posiadającą wejście oznaczone symbolem: B. 

3.  Przed wejściem do Strefy A konieczne będzie okazanie poświadczenie o odbytym 
szczepieniu przeciw COVID-19. Potwierdzenie takie w postaci kodu QR możecie posiadać: 
w wersji elektronicznej w aplikacjach: mObywatel oraz mojeIKP, w postaci wydruku 
otrzymanego w przychodni, w punkcie szczepień  lub pobranego z Internetowego Konta 
Pacjenta (pacjent.gov.pl). Okazanie jednego z wymienionych potwierdzeń będzie 
konieczne do wejścia na teren Koncertu.  

Kod QR potwierdzający szczepienie 
Informacja o przebytym szczepieniu dodawana jest do Twojej eKarty Szczepień, usługi 
prowadzonej przez Centrum eZdrowia (Ministerstwo Zdrowia). Status osoby 
zaszczepionej można potwierdzić korzystając z kodu QR, który okażesz w aplikacji 
mObywatel lub w postaci wydruku otrzymanego w przychodni lub pobranego z 
Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl). 

● Pamiętaj, że kod QR z potwierdzeniem wystawiany jest po otrzymaniu pełnej dawki 
szczepienia. 

● Kod jest dostępny po wprowadzeniu informacji do systemu P1 przez pracowników 
przychodni, w której Cię zaszczepiono. 

● Przed dodaniem kodu do aplikacji mObywatel upewnij się, że informacja o Twoim 
szczepieniu została wprowadzona do Internetowego Konta Pacjenta. 

● W przypadku wątpliwości lub pytań zadzwoń pod numer 19 457 lub wyślij maila na adres ikp-
pomoc@cez.gov.pl 
  



 
 

4.     Przed wejściem do Strefy B niezbędne będzie podpisanie Oświadczenie uczestnika 
wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Tekst Oświadczenia jest dostępny 
do odczytania lub pobrania na www.forearthforus.com 

5.     W Strefie B wyznaczone będą miejsca umożliwiające uczestnikom zachowanie dystansu 
1,5 m od siebie 

6.     W Strefie B obowiązuje noszenie maseczek. Dla zapominalskich będą one wydawane 
przed wejściem na Koncert. 

7.     Posiadanie maseczek jest rekomendowane dla wszystkich uczestników na terenie 
Festiwalu 

8.     Dozowniki z płynem dezynfekującym będą dostępne przy wejściach do stref oraz do 
toalet na terenie Festiwalu. 

9.     Dla Państwa bezpieczeństwa zapewniamy dodatkowe służby informacyjne, porządkowe, 
a także dodatkową opiekę medyczną. 
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