REGULAMIN KONCERTÓW
KAMERALNYCH NA PLACU
LEGIONÓW
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Koncertach kameralnych odbywających się na placu
Legionów w Wieluniu organizowanych przez Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie
Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, tel. 43/ 843 86 40 (dalej: WDK).
1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie (zwane dalej Uczestnikami), na którym
odbywa się koncert powinny zapoznać się z regulaminem i podporządkować się jego
postanowieniom oraz zaleceniom obsługi.
2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów, zaleceń, ograniczeń,
nakazów, zakazów lub decyzji wydanych przez organy państwa w związku ze stanem
epidemii

wywołanym

zakażeniami

wirusem

SARS-CoV-2

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto i w szczególności:
1) Uczestnik obowiązany jest zachować odległość nie mniejszą niż 2 m. od innych
Uczestników, w taki sposób, aby na terenie koncertu znajdowała się nie więcej,
niż jedna osoba na 5 m2,
2) Uczestnik

ma

obowiązek

samodzielnego

wyposażenia

się

w

maseczkę/maskę/przyłbicę/kask ochronny/odzież lub jej fragment i zakrywania
przy ich pomocy ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie koncertu.
Obowiązku tego nie stosuje się do osób zwolnionych z jego stosowania na mocy
przepisów powszechnie obowiązujących;
3) Uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenia przy wejściu na koncert,
że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym wraz ze swymi danymi
kontaktowymi;
4) Uczestnik ma obowiązek pobrać od Organizatora bezpłatną „wejściówkę” przy
wejściu na teren koncertu;
5) W przypadku kolejki do wejścia na koncert Uczestnik ma obowiązek
zachowania dystansu 2 m. od innych osób w tej kolejce;
6) Uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłonie płynem udostępnionym przez
Organizatora - przy wejściu na teren imprezy,

7) Uczestnik obowiązany jest uczestniczyć w imprezie jedynie w miejscach
wyznaczonych przez Organizatora (wyznaczone miejsca siedzące/leżące).
3. Uczestnicy do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu, na którym organizowany jest
koncert wyłącznie pod opieką lub za pisemną zgodą osób pełnoletnich. WDK nie
przejmuje odpowiedzialności i opieki nad osobami niepełnoletnimi.
4. Zabrania się:
1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku koncertu – działania
takie są nielegalne (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych),
2) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, pojemników pod ciśnieniem,
substancji żrących, jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych lub mogących
spowodować obrażenia innych osób. Ponadto zabrania się zaśmiecania i
zabrudzania terenu na którym odbywa się koncert,
3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających,
palenia papierosów (także papierosów elektronicznych), wnoszenia i stosowania
innych używek, wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika osoby
niepełnosprawnej – o ile pies ten ma udokumentowane stosowne uprawnienia i
aktualne obowiązkowe szczepienia), a także wszelkiego niebezpiecznego lub
godzącego w dobre obyczaje zachowania.
4) prowadzenia działalności handlowej lub innej zarobkowej,
5) niszczenia urządzeń i sprzętu, zachowań agresywnych lub niebezpiecznych,
6) prowadzenia agitacji politycznej,
7) zachowań zakłócających innym Uczestnikom udział w koncercie,
8) poruszania się po terenie, na którym odbywa się koncert w sposób
niekontrolowany przez obsługę koncertu.
5. WDK zastrzega sobie prawo uniemożliwienia udziału w koncercie osobie:
1) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
2) posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem
zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
3) zachowującej się niekulturalnie wobec innych Uczestników koncertu oraz
obsługi koncertu,
4) niespełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo
w koncercie,
5) nieprzestrzegającej zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid-19,

6) zakłócającej innym Uczestnikom udział w koncercie,
7) nieposiadającej „wejściówki”,
8) uporczywie naruszającej niniejszy regulamin.
6. Na terenie koncertu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów BHP i
ppoż. oraz aktualnych przepisów dot. przeciwdziałania COVID-19.
7. WDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie koncertu.
8. WDK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z
nieprzestrzegania przez Uczestników przepisów prawa, regulaminu, przepisów BHP i
ppoż.
9. Skargi i wnioski należy kierować do WDK na nr tel.: 043/843 86 40.
10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego
postanowień uczestnik jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać.
11. W zakresie, w którym postanowienia niniejszego Regulaminu miałyby być sprzeczne z
bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa stosowane będą przepisy prawa.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury
Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu o stanie zdrowia oraz karcie danych
kontaktowych uczestnika wydarzenia jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem.
Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.
Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres email: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
Dane osobowe podane w oświadczeniu o stanie zdrowia oraz karcie danych kontaktowych uczestnika
wydarzenia będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem zakażenia wirusem
SARS-COV-2 oraz w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO, oraz
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCOV-2 w Polsce opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dane będą przetwarzane przez okres 3 tygodni od dnia, w
którym odbyło się wydarzenie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, służbom
porządkowym oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu
W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:





żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego
administratora,

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy
RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest
organem nadzorczym.
Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane
w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.
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