GMINA DĄBRÓWK A
ul. T. Kościuszki 14 ; 05-252 Dąbrówka, tel. (0-29) 757-80-02/03, fax. (0-29) 757-82-20

GMINNE C ENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE
ul. T. Kościuszki 14 A; 05-252 Dąbrówka, tel. (0-29) 757-88-88, fax. (0-29) 757-85-12

REGULAMIN IMPREZY
„HUZARZY ŚMIERCI. POLICJANCI W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920”
29.08.2020 r.
Miejsce Imprezy: wydzielony teren błoni, znajdujący się wzdłuż ul. Nadbużańskiej w Kuligowie, gmina
Dąbrówka, powiat wołomiński)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na wyznaczonym terenie Imprezy.

II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty. Wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy jedynie w towarzystwie prawnego opiekuna
lub osoby upoważnionej przez prawnego opiekuna. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony przez
Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych i w tych samych celach
rozpowszechniony.
4. ZAKAZANE JEST:
a) Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy,
b) Rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c) Sprzedaż, podawanie i spożywanie wszelkich napojów alkoholowych,
d) Wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów
alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych,
e) Wprowadzanie psów bez kagańca na teren Imprezy.
5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
6. W przypadku zauważenia pożaru łub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy.
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III.

ZASADY PORZĄDKOWE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

1. Uczestnik Imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W celu
potwierdzenia uczestnik składa stosowne oświadczenie, które jest przechowywane przez
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce przez okres 14 dni.
2. Uczestnik samodzielnie wyposaża się w materiały ochrony osobistej, wymagane przez
aktualnie obowiązujące przepisy.
3. Uczestnik przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz wytycznych GIS,
w tym w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni przy
wejściu na teren Imprezy.
4. W przypadku stwierdzenia objawów COVID-l9 do 14 dni po zakończeniu Imprezy, Uczestnik
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora.
5. Organizator udostępnia na czas Imprezy środek do dezynfekcji rąk.
6. Teren Imprezy zostaje wydzielony w widoczny sposób przy pomocy taśmy znakującej oraz
barierek ochronnych.

IV.
1.
2.
3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje w dniu 29 sierpnia 2020 r. w godzinach trwania imprezy.
Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacja ww. Regulaminu, którego
postanowień Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator nic ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. tj. : warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energie elektryczną,
żałoba narodowa, wprowadzenie rządowych ograniczeń.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w
Dąbrówce ul. T. Kościuszki 14A, 05-252 Dąbrówka
2. Został wyznaczony inspektor z którym można się skontaktować poprzez pocztę
elektroniczną na adres: iod@odosc.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od
celu przetwarzania. Cele i podstawy przetwarzania:


Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV2. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
o ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
374),
o wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do
otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w
Dąbrówce, każdej osobie przysługują następujące prawa:
o
o
o

prawo żądania dostępu do danych osobowych,
prawo żądania ich sprostowania,
prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z
zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
o prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniu.
9. Dane osobowe nie będą profilowane.

