Regulamin określający zasady uczestnictwa w Koncercie Noworocznym
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Obowiązujące zasady są zgodne z:
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
• aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Warunkiem udziału w koncercie jest złożenie przez uczestnika wydarzenia oświadczenia,
że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych dotyczących
posiadania ważnego Certyfikatu COVID-19 będzie skutkować odmową wstępu na koncert.
Wzór oświadczenia określa i udostępnia Organizator.
W koncercie może wziąć udział nie więcej niż 30 % publiczności. Limit nie obejmuje osób
zaszczepionych posiadających ważny Certyfikat COVID-19.
1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz
zakrywania nosa i ust maseczką.
2. Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej
Covid-19 oraz będących po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną
kwarantannie.
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie gromadzenia się.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest zajmować miejsca siedzące na widowni z zachowaniem
dystansu społecznego. Z tego obowiązku są wyłączeni:
• uczestnicy mający pod opieką:
- dziecko do ukończenia 13. roku życia
- osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
- osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające opiekuna
• osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym
Każdy uczestnik koncertu wchodzący na teren wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23A.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa
powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres 10 dni od koncertu lub dłużej, jeżeli okaże się to
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Łącko, 10.12.2021 r.

