Regulamin dla uczestników imprez plenerowych organizowanych przez Stowarzyszenie
NORA w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprez plenerowych organizowanych przez
Stowarzyszenie NORA w trakcie pandemii SARS-COV-2 w Bartoszycach.
2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym
dotyczącym tego terenu.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację
Regulaminu.
§2
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ, IMPREZ KULTURALNYCH
1. Udział osób w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem: zakrywania ust i nosa,
zachowania dystansu min. 1,5 metra, braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności itp.
2. Podczas imprez plenerowych trzeba zachować 1,5m odległość pomiędzy uczestnikami.
3. Uczestnik wydarzenia/imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy
wejściu na imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest
osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Uczestnik proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy
kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że
osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie
epidemiologiczne.
4. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
5. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu na teren imprezy jest
obowiązkowa
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
7. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
8. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§3
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ/IMPREZ
PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA NORA
1. Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez Stowarzyszenie NORA
uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy sobą.
2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans min. 2
m od innych, niespokrewnionych uczestników.

3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren
wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
4. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie
uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie
dłoni.
5. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np.
na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.

Załącznik nr 1
Bartoszyce, dnia ………………………………………..
………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
……………………………………………………………………..
/numer telefonu/
OŚWIADCZENIE

W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 20 marca 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i moim udziałem
w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie NORA w Bartoszycach pn. „Piknik
rodzinny.”, biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce, niniejszym oświadczam, iż według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą
zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Administratora danych
osobowych oraz regulaminem wydarzenia.

………………………………………………..
/podpis/
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie NORA z siedzibą przy ul. Hubalczyków
2/1 w Bartoszycach (11-200).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez
powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail :biuro@stowarzyszenienora.pl

3. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku ze zgłoszeniem do udziału w organizowanym przez
nas wydarzeniu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu w ramach poinformowania

5.
6.
7.
8.
9.

o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ramach wytycznych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce – tj.
art. 6 ust 1 lit c) i e) RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne podmioty, którym
przekazanie danych okaże się uzasadnione np. służbom porządkowym.
Pani/Pana dane osobowe zebrane w niniejszym oświadczeniu przechowywane będą przez dwa tygodnie.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem
udziału w wydarzeniu.

