REGULAMIN IMPREZY
Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych organizowanych
przez Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim w trakcie
e p i d e m i i w i r u s a S A R S - C o V- 2 w P o l s c e .
Poniższy regulamin spełnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące
organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, uzgodnione
i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także jest dostosowana do faktycznej sytuacji
oraz warunków epidemicznych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
teren przy ul. Parkowej 16/18, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Organizator Dom Kultury „Uśmiech”
Regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. Z 2009 r. nr 62,
poz.504 z póź. zm. O bezpieczeństwie imprez masowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca
2010 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 308 i załączniki)

1. Osoby wchodzące na teren Imprezy są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
życiu i bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać Regulaminów Imprezy i Obiektu. Wejście na
teren Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.
3. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na Imprezę.
4. Udział w Imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
Wykonywane na imprezie zdjęcia nie będą swoim zakresem obejmować konkretnej osoby, lecz będą
ukazywać ogół zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej.
(Ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. art. 81)

5. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy
Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
6. Zakaz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej
w czasie i na terenie Imprezy.
7. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu, na którym odbywa się Impreza.
8. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce uczestnicy imprezy zobowiązani są do:
- dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu z imprezy,
- zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta,
- uczestnik wydarzenia będzie poddany pomiarowi temperatury ciała przed wejściem na imprezę.
Jeśli temperatura przekracza 37˚C, osoba nie jest wpuszczana na teren imprezy,
- na terenie imprezy, należy przestrzegać reżimu sanitarnego, zachowując odległość 2 metrów,
- zajmowania miejsc naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:
* uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
* jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
* jest osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
- uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od sceny/artystów,
minimum 2 metry natomiast w przypadku występów wokalnych minimum 6 metrów,
- w trakcie wydarzenia aby zachować odpowiednią higienę korzystamy:

* zużyte środki ochrony osobistej wyrzucamy do oznaczonych dedykowanych pojemników,
* w toalecie może przebywać tylko jedna osoba,
- podczas imprezy nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych uprzednio
dezynfekcji.
- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
- obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów,
- zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego osoby będące uczestnikami imprezy
nie mogą wychodzić na zewnątrz terenu imprezy i ponownie wchodzić na teren imprezy,
- osoby deklarujące udział w imprezie organizowanej na terenie administrowanym przez Dom
Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim zobowiązane są wypełnić „Oświadczenie uczestnika
wydarzenia”, stanowiące załącznik nr 1 do instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego
przywracania działalności Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, w Filii Józefów i
Filii Bronisze oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce.
- osoby przychodzące bezpośrednio na miejsce imprezy powinni przyjść z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym celem złożenia oświadczenia, lub wcześniej przesłać oświadczenie
drogą online,
- jeśli to możliwe dokonać wcześniejszej rezerwacji biletu/wejściówki poprzez kontakt telefoniczny
lub rejestrację na stronie organizatora.
9. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
- bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Organizatora oraz Służb porządkowych
(pracownicy
agencji ochrony osób i mienia) i konferansjera prowadzącego Imprezę,
- zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzić, ani nie zagrażać innym,
- nie rzucania żadnych przedmiotów mogących spowodować obrażenia ciała innych uczestników
Imprezy
- bezzwłocznego poinformowania Organizatora lub Służby porządkowe w przypadku powstania
jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.),
- przestrzegania zakazu wkraczania na teren bezpośrednio przy scenie,
- parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych, w przeciwnym
wypadku
pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na parking strzeżony.
10. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy bezzwłocznie udać się do
Wyjścia Ewakuacyjnego oznaczonego tabliczkami informacyjnymi.
11. Na teren Imprezy zabrania się uczestnikom Imprezy wnoszenia:
- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego
materiału,
- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- napojów alkoholowych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
- wprowadzania zwierząt/ psów bez kagańca
12. Podczas Imprezy Służba porządkowa jest uprawniona zgodnie z przepisami Ustawy do:
- sprawdzania osób - również przy użyciu środków technicznych- celem stwierdzenia czy nie
stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa,

- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 13.
13. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione (łańcuchy, kastety, noże, mat. wybuchowe,
kije, pałki itp.) podlegają konfiskacie.
14. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia Obiektu, na którym odbywa się
Impreza.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Imprezy osób nie stosujących się
do powyższych zasad i przepisów, które zakłócają przebieg Imprezy lub której obecność na
terenie Imprezy jest z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia, a w
przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.
18. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Obiektu dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora: www.dkusmiech.eu oraz w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy
19. Przestrzeganie zapisów zawartych w „Regulaminie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych
organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim w trakcie epidemii
wirusa SARS Cov-2 w Polsce” oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem
uczestnictwa w imprezie i przebywania na terenie instytucji.
20.W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19, uczestnik imprezy, wyraża zgodę
na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz zawiadomienie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz wyraża zgodę na
przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Dom Kultury „Uśmiech"
w Ożarowie Mazowieckim Poznańska 165; 05-850 Ożarów Mazowiecki, zwany dalej
Domem Kultury.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Łukasza Grabowskiego,
z którym można się skontaktować pod adresem: iod@dkusmiech.eu.
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO) na podstawie:
a. art. 6 ust 1. lit a) w celu udziału w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych;
b. art. 6 ust. 1 lit b) w celu realizacji postanowień zawartej umowy;
c. art. 6 ust. 1 lit c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze;
d. art. 6 ust. 1 lit e) w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4)
5)

6)
7)

8)

e. art. 6 ust. 1 lit f) tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora (między innymi
w celu dokumentowania, sprawozdawczości oraz w celach reklamowych i
promocyjnych, w związku z czym dane osobowe w postaci wizerunku mogą być
rozpowszechniane na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech” oraz
portalach społecznościowych należących do Instytucji);
f. art. 9 ust 2 lit i) ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi.
Dane uczestników będą przechowywane przez okres udziału w wydarzeniach, a po ustaniu
celu przetwarzania danych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz
instrukcją kancelaryjną.
Uczestnik posiada prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych. Dane mogą zostać przekazane Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Powiecie Warszawskim Zachodnim jedynie w
przypadku wykrycia zakażenia.
Podanie Domowi Kultury danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Instytucję.

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
Krzysztof Jabłoński
Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

