
  
  
  

 
REGULAMIN WYDARZENIA PLENEROWEGO 

Z OKAZJI DNIA OJCA  
„PODWIECZOREK Z GWIAZDĄ Z UDZIAŁEM MARCINA DAŃCA” 

Organizowanego w dniu 20.06.2021r.  
na terenie parkingu przy GOK w Kleszczowie 

 
1. Wydarzenie organizowane jest w miejscowości Kleszczów, na terenie parkingu przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kleszczowie.  

2. Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich osób posiadających zakupiony bilet wstępu pod warunkiem 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy oraz niniejszego 

regulaminu.  

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń organizatora.  

4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu wydarzenia, mogą obsługiwać 

jedynie osoby upoważnione przez organizatora wydarzenia oraz posiadające odpowiednie 

kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.  

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników wydarzenia do przestrzegania:  

• zapisów regulaminu,  

• zasad bezpieczeństwa pożarowego,  

• zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników wydarzenia  

i mienia publicznego.  

• Zasad dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi 

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenie poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzane jest wydarzenie, a ponadto uregulowanie praw  

i obowiązków uczestników imprezy w związku z przybyciem na teren imprezy.  

7. Zabrania się:  

• wnoszenia i posiadania na terenie wydarzenia broni, materiałów wybuchowych  

i łatwopalnych, wszelkich naczyń szklanych, innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić 

bezpieczeństwu uczestników imprezy, napojów alkoholowych oraz wszelkich środków 

odurzających i substancji psychotropowych,  

• przekraczania barierek ochronnych, wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez 

organizatora wydarzenia w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających  

o prawidłowy przebieg imprezy,  

• wprowadzania zwierząt na teren wydarzenia,  

• siadania na poręczach ogrodzenia.  

• Spożywania napojów oraz posiłków w trakcie trwania wydarzenia 

8. Uczestnik wydarzenia nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub 

opisu terenu imprezy, jak i przebiegu imprezy do użytku innego niż wyłącznie prywatny. 

Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych 

współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań  

z przebiegu wydarzenia.  

9. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



  
  
  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej 

RODO – informujemy, iż: 

• Administratorem Pana/Pani/ dziecka/podopiecznego danych osobowych w formularzu 
zgłoszeniowym i zgodzie  będzie: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-
410 Kleszczów; 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail:  iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres Administratora; 

• podanie danych jest dobrowolne; 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w celu i zakresie 
niezbędnym do prowadzonej działalności kulturalnej instytucji, w celu organizacji i promocji 
wydarzenia oraz instytucji; 

• do celów określonych w Klauzuli informacyjnej oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika 
wydarzenia 

• w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, 
które zapoznają się z nim na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, na stronie internetowej Gminy Kleszczów, a także 
w mediach relacjonujących w/w wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm. ) w materiałach 
promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK 
w Kleszczowie; 

• dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 
osiągnięcia ww. celów; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

• Pani/Pana/dziecka/podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania.  

10. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest złożenie podpisanych stosownych oświadczeń   

w formie papierowej - brak podpisanych w/w dokumentów uniemożliwia udział w wydarzeniu. 

11. GOK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu w/w wydarzenia w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego, oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz sprawozdawczych. 

12. Udział w w/w wydarzeniu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku uczestnika,  

na co uczestnik wyraża dobrowolną zgodę (załącznik do regulaminu) w wyżej wskazanym 

zakresie, a także na jego rozpowszechnianiem bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  

w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach 

internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK,  

a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie  

i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 

prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 



  
  
  

13. GOK zapewnia, że wizerunek uczestników w/w wydarzenia nie będzie wykorzystywany przez 

niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 

przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

14. Postanowienia dodatkowe w związku z epidemią 

a) Na terenie i w obiektach GOK Kleszczów może przebywać osoba wyłącznie osoba zdrowa, 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

b) Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki i inne) należy do 

uczestnika wydarzenia. 

c) Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren GOK 

Kleszczów oraz przed wyjściem. 

d) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika, osoba ta zostanie 

natychmiast umieszczona w przygotowanym izolatorium i prowadzone będą działania 

zgodne z regulaminem obowiązującym na terenie GOK Kleszczów. 

e) Przeprowadzenie wydarzenia odbywa się z zastosowaniem dystansu społecznego. 

f) Ograniczenie liczebności publiczności stosownie do obowiązujących w danym momencie 

norm i zaleceń GIS dotyczących przestrzeni publicznych. 

g) Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad poruszania się  

w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 

h) Na terenie wydarzenia rozmieszczone będą środki do dezynfekcji rąk, pojemniki  

na zużyte środki oraz tablice informacyjne o zasadach bezpieczeństwa. 

i) Uczestnicy zobowiązują się do zakrywania nosa i ust maseczkami. 

j) Uczestnik wydarzenia, u którego zostanie zdiagnozowane zakażenie wirusem SARS-CoV-

2 w ciągu 20 dni od uczestnictwa w imprezie jest zobowiązany do poinformowania o tym 

fakcie pracownika GOK Kleszczów, a ten jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o zaistniałej sytuacji Dyrektora GOK Kleszczów. 

k) W razie potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, GOK Kleszczów ma obowiązek 

udostępnić dane uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym i 

stosowanie wytycznych GIS.  

l) Uczestnik wydarzenia, biorąc w nim udział oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym 

regulaminem i akceptuje go bezwarunkowo. 

m) GOK w Kleszczowie, jako organizator wydarzenia  zobowiązany jest do uzyskania 

informacji, czy uczestnik wydarzenia jest zaszczepiony, posiada aktualny negatywny test 

na COVID-19 i nie wlicza się do limitu.  Uczestnik wydarzenia  jest zobowiązany do 

udowodnienia, że został zaszczepiony, posiada aktualny negatywny test na COVID-19. 

n) GOK Kleszczów oddelegowuje pracownika odpowiedzialnego za kontakt z osobą z 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

15. Osoba odpowiedzialna za kontakt z osobą właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej: Katarzyna Krzympiec, tel. 44 728 989 128 

16. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karna.  

17. Regulamin znajduje się w miejscach widocznych na terenie wydarzenia.  

18. Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia. 

 


