
REGULAMIN WYDARZENIA  
„KONCERT DLA BABCI I DZIADKA” 

organizowanego w dniu 21.01.2022r.   
w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

  

1. Wydarzenie organizowane jest w dniu 21.01.2022r. o godz.18:00 w Gminnym Domu Kultury z 
Biblioteką w Ksawerowie. 

2. Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich osób pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania wydarzenia oraz przestrzegania niniejszego 
regulaminu.   

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń organizatora.   

4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu wydarzenia, mogą 
obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora wydarzenia oraz posiadające 
odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.   

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników wydarzenia do przestrzegania:   

• zapisów regulaminu,   

• zasad bezpieczeństwa pożarowego,   

• zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników wydarzenia  i mienia 
publicznego, 

• Zasad  dotyczących  przestrzegania  reżimu  sanitarnego  zgodnie 
obowiązującymi wytycznymi, https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-
organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-
w-polsce   

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z pomieszczeń, w których 
przeprowadzane jest wydarzenie, a ponadto uregulowanie praw  i obowiązków uczestników 
wydarzenia w związku z przybyciem na wydarzenie.   

7. Zabrania się:   

• wnoszenia i posiadania na terenie wydarzenia broni, materiałów wybuchowych   
i łatwopalnych, wszelkich naczyń szklanych, innych przedmiotów i narzędzi, mogących 
zagrozić bezpieczeństwu uczestników wydarzenia, napojów alkoholowych oraz wszelkich 
środków odurzających i substancji psychotropowych,   

• wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez organizatora wydarzenia w inny 
sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających  o prawidłowy przebieg wydarzenia,   

• wprowadzania zwierząt na teren wydarzenia,  z wyjątkiem psów przewodników. 

8. Organizator informuje, że Uczestnik wydarzenia lub inna osoba przebywająca na terenie 
wydarzenia będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować 
uszkodzenie słuchu. Podczas wydarzenia mogą być używane światła efektowe, stroboskopowe 
lub podobne. Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki oraz mocne światło są szczególnie 
szkodliwe dla dzieci oraz kobiet w ciąży jak również osób chorych na epilepsję. Osoby takie bądź 
osoby wprowadzające wymienione wyżej osoby na wydarzenia czynią to na wyłącznie własną   
odpowiedzialność. 

9. Uczestnik wydarzenia nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub 
opisu terenu wydarzenia, jak i przebiegu wydarzenia do użytku innego niż wyłącznie prywatny. 
Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych 
współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań  
z przebiegu wydarzenia.   
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10. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu w/w wydarzenia w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego, oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz sprawozdawczych.  

11. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji wykonania dokumentacji  oraz promocji  
działań Organizatora. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  
i powielanie wykonanych podczas ww. wydarzenia zdjęć i filmów w celach związanych  
z promocją, reklamą i marketingiem działań Organizatora oraz  działań sprawozdawczych 
instytucji. 

Zdjęcia oraz nagrania mogą być wykorzystywane w szczególności we wszelkich materiałach 
promocyjnych w mediach, na stronie internetowej oraz w innych mediach społecznościowych 
Organizatora i Urzędu Gminy Ksawerów, stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych, 
edukacyjnych reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych, a także  w mediach 
relacjonujących ww. wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  
informuję, iż:                                                                                                                                               

 Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych, w związku z realizacją wydarzenia jest 
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie;   

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: sekretariatgdkzb@ksawerow.com oraz pisemnie na adres Administratora;  

 Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażaniem powyższej zgody. 

 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu, o którym mowa powyżej.  

 W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym 
podmiotom, w tym służbom sanitarnym. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 
przepisy prawa i/lub umowy powierzenia danych. 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, 
następujące uprawnienia (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, 

 dostęp do danych osobowych Pani/Pana; 

 żądania ich sprostowania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO 
lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariatgdkzb@ksawerow.com 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych w przypadku niezgodnego z RODO przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

 Dane Pani/Pana  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 
osiągnięcia ww. celów. 

12.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest złożenie podpisanych stosownych oświadczeń   
 w formie papierowej - brak podpisanych w/w dokumentów uniemożliwia udział w wydarzeniu.  
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13.Wizerunek uczestników w/w wydarzenia nie będzie wykorzystywany  w celach zarobkowych, 
a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek 
roszczenia,  w szczególności prawo do wynagrodzenia.  
14.Postanowienia dodatkowe w związku z epidemią  

a) Na terenie i w obiektach organizatora może przebywać osoba wyłącznie osoba 
zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   

b) Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki i inne) należy do 
uczestnika wydarzenia.  

c) Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren 
wydarzenia oraz przed wyjściem.  

d) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika, osoba ta 
zostanie natychmiast zobowiązana do opuszczenia wydarzenia. 

e) Przeprowadzenie wydarzenia odbywa się z zastosowaniem dystansu społecznego.  

f) Ograniczenie liczebności publiczności stosownie do obowiązujących w danym 
momencie norm i zaleceń GIS dotyczących przestrzeni publicznych.  

g) Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad poruszania się   
w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych.  

h) Na terenie wydarzenia rozmieszczone będą środki do dezynfekcji rąk, pojemniki  na 
zużyte środki oraz tablice informacyjne o zasadach bezpieczeństwa.  

i) Uczestnicy zobowiązują się do zakrywania nosa i ust maseczkami.  

j) Uczestnik wydarzenia, u którego zostanie zdiagnozowane zakażenie wirusem SARS-
CoV2 w ciągu 10 dni od uczestnictwa w imprezie jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie pracownika Organizatora, a ten jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Dyrektora Organizatora.  

k) W razie potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Organizator ma obowiązek 
udostępnić dane uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom 
porządkowym, stosownie do wytycznych GIS.   

l) Uczestnik wydarzenia, biorąc w nim udział oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym 
regulaminem i akceptuje go bezwarunkowo.  

m) Organizator wydarzenia  zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy uczestnik 
wydarzenia jest zaszczepiony, posiada aktualny negatywny test na COVID-19, posiada 
status ozdrowieńca i nie wlicza się do limitu.  Uczestnik wydarzenia  jest zobowiązany 
do udowodnienia, że został zaszczepiony, posiada aktualny negatywny test na 
COVID-19.  

15.Osoba odpowiedzialna za kontakt z osobą właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej: Monika Markiewicz tel.: 511 997 821  
16.Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karna.   
17.Regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora i w miejscach widocznych na 
terenie wydarzenia.   
18.Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia.  
19.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

  

 


