
Zabierzów, dn. 18.06.2021 r.

REGULAMIN KONCERTOWEGO FESTIWALU GIER,

organizowanej przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w trakcie
trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2

1. Organizatorem imprez jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Szkolnej 2.

2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”
wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju
oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl;
www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl

3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika
zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników
Organizatora oraz służb porządkowych związanych z prawidłowym
przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.

5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C,
suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte
nadzorem epidemiologicznym.

6. Uczestnicy wydarzenia przed wejściem na teren imprezy zobowiązani są do
dezynfekcji dłoni oraz wypełnienia oświadczenia o którym mowa w punkcie 10
niniejszego Regulaminu.

7. Na terenie imprezy obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa zgodnie z
obowiązującymi zasadami.

8. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą
ostrzegawczą.

9. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez
Organizatora wejście.

10. Wstęp na imprezę mają jedynie osoby, które wypełniły oświadczenie. Uczestnicy
będą proszeni o podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Dane
osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane przez SCKiPGZ, które jest
Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach
opisanych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
ewentualnego przekazania listy uczestników do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w sytuacji, gdyby u jednego z uczestników wykryto zakażenie
wirusem Sars Cov-2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od
dnia, w którym odbyła się impreza.
Oświadczenie można wypełnić na miejscu lub przynieść wypełnione (do pobrania na
stronie internetowej organizatora. Dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z
zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego - na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała
udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.



11. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie jedynie z osobą pełnoletnią, która
będzie sprawować nad nimi opiekę.

12. Liczba uczestników imprezy ograniczona jest do 250 osób, do liczby tej nie
wlicza się osób całkowicie zaszczepionych /weryfikacja odbywa się na
podstawie wypełnionego oświadczenia/.

13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości /min.
1,5 m/, zasada ta nie obowiązuje w przypadku osób wspólnie zamieszkujących.

14. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z
uczestnikami imprezy, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie
przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki.

15. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
16. Toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy są wyposażone w środki do

dezynfekcji.
17. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie

możliwość odwołania imprezy lub jej przeniesienia. Informacje o zmianie terminu
imprezy opublikowane będą na stronie internetowej organizatora.

18. W sytuacji zarażenia się mojej osoby/ dziecka/podopiecznego na terenie wydarzenia
nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Dyrektora Samorządowego Centrum
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów będąc całkowicie świadomym zagrożenia
epidemiologicznego.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.


