
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA    

 W FESTIWALU AKORDEONISTÓW W ŁASKARZEWIE 

 

§1 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników wszystkich koncertów 

organizowanych w ramach Festiwalu Akordeonistów w Łaskarzewie.   

   

§2 

 Organizatorem Festiwalu Akordeonistów jest: Miasto Łaskarzew ul. Rynek Duży                        

im. J. Piłsudskiego 32,   08-450 Łaskarzew. 

§ 3  

Festiwal Akordeonistów  jest organizowany w dniach: 23 sierpnia, 06 września, 13 września, 

20 września, 27 września  2020 roku. 

 

§ 4  

1.Na wszystkie koncerty obowiązują bezpłatne wejściówki, które dostępne są do odebrania                  

w DPT „Bajka”. Liczba wejściówek jest ograniczona ze względów sanitarnych,   publiczności 

udostępniona zostanie połowa liczby miejsc, z zachowaniem jednego wolnego miejsca 

między widzami. 

 2. Liczba wejściówek jest ograniczona w związku z koniecznością ograniczenia liczby 

widzów uczestniczących jednocześnie w Wydarzeniach i dostosowana do obowiązujących w 

tym zakresie przepisów. 

3.W sytuacji, gdy do momentu rozpoczęcia Wydarzenia Organizatorowi pozostanie pula 

wejściówek  możliwe będzie wzięcie udziału bez wcześniejszej rezerwacji.  

4.Uczestnik Wydarzenia, który nie odebrał bezpłatnej wejściówki powinien stawić się na 

miejscu Wydarzenia z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością 

wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia). 

5. Rezygnacji z udziału należy dokonywać wysyłając informację na adres 

mailowy:dptbajka@interia.pl w terminie do dnia poprzedzającego Wydarzenie. 

 

§ 5  

Wszystkie osoby biorące udział w koncertach i przebywające na niniejszym terenie                          

są zobowiązane do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób                   

i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu: 

 

UDZIAŁ W KONCERCIE  JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM : 

1. zakrywania ust i nosa przez widzów,  

2. samodzielnego wyposażenia się uczestnika koncertu w materiały ochrony osobistej, 

3. zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,   

4. ustawiania się w kolejkach  z zachowaniem dystansu 1,5m przy wejściu  i wyjściu z sali 

koncertowej/terenu koncertu,  

5. obowiązkowej dezynfekcji dłoni przez uczestników koncertu  przed wejściem i wyjściem 

na teren koncertu, 

6. złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym, 

7.  złożenia przez uczestnika  oświadczenia, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby 

nie weźmie on  udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora, 

8.  akceptacji regulaminu z RODO stanowiącym integralną część regulaminu (załącznik nr 1)  

 

 

 



 

§ 6 

 Na koncert nie będą wpuszczane osoby niestosujące się do wymogów sanitarnych i nie 

stosujące się do poleceń służb porządkowych.  

 

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN KONCERTU DOTYCZY MIN:  

1. osób nie posiadających maseczki, 

2. osób, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w § 5  Regulaminu. 

3. osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

4.osób posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe. 

5.  osób zachowujących się agresywnie 

 

Z TERENU,  NA KTÓRYM ODBYWA SIĘ KONCERT  ZOSTANĄ USUNIĘTE                

MIN. OSOBY, KTÓRE: 

- zachowują się agresywnie, zakłócają koncert lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, 

- pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej zabronione środki lub przedmioty. 

Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do  porządkowych poleceń 

organizatora i służb porządkowych, wykonywać polecenia spikera imprezy. W przypadku 

stawiania oporu służbom porządkowym osoby zostaną bezzwłocznie przekazane policji. 

 

                                                                          § 7 

1. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu: 

a) wchodzenia na teren  

b) zajmowania miejsc,  

c) opuszczania terenu  

2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz 

służb porządkowych. 

3.Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie 

Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych 

osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni 

zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 

spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem 

publiczności  podczas trwania epidemii. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia  

6. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.  

7. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie Wydarzeń jest zabronione.  

8. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia 

listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim 

służbom - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku  z czynnościami 

podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie. 

 

 

 



 

 

§ 8 

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren, na który odbywa się 

koncert jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie 

lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz 

transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek 

programem przedstawiającym imprezę.  

§ 9 

W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osoby obecne na 

imprezie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe, swoim zachowaniem 

przeciwdziałać powstawaniu paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych i 

komunikatów, ewakuować się oznaczonymi drogami i nie utrudniać dojazdu służbom 

ratowniczym. 

 

§ 10 

                                                                                                     

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz 

porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: 

a) zapewnienie pracowników obsługi porządkowej  

b) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia                    

w toaletach 

2. zapewnienie środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia oraz                           

w oznaczonych miejscach na terenie Wydarzenia  

3. Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia: 

a) zaplecze techniczne, 

b) widownię  

c) scenę 

d) wejście - wyjście na teren koncertu 

4. Zabrania się: 

a) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren  

b) wnoszenia napojów alkoholowych, 

c) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,  

d) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, 

e) korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

§ 11 

 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej dptbajka@interia.pl 

b) przy wejściu na teren Wydarzenia, 

6. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności 

z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz 

bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2020.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

9. Załącznikami do regulaminu są: 

a. klauzula informacyjna 

b. wzór oświadczenia o stanie zdrowia 

 



 

  załącznik nr 1  

do regulaminu uczestnictwa  

w Festiwalu Akordeonistów w Łaskarzewie 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łaskarzew ul. Rynek Duży  

im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, telefon kontaktowy: 25 6845250). 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Panem Łukaszem Kalinowskim pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów 

zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym 

kontakcie z osobą zakażoną. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz wytyczne dla 

organizatorów imprez w trakcie Epidemii Wirusa SARS-2 w Polsce wydane przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz organy państwowe 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych.  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest wykluczenie z uczestnictwa  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 W ZWIAZKU Z UCZESTNICTWEM W KONCERCIE  

pn. FESTIWAL AKORDEONISTÓW W ŁASKARZEWIE  

 

dnia …………………………………………. 

 

 OŚWIADCZAM, IŻ: 
 

1.  zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w koncercie oraz  klauzulą informacyjną 

RODO, 

 

 

2. według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

 

3.  jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby nie wezmę udziału w  koncercie, o swojej 

nieobecności poinformuję organizatora koncertu. 

 

imię nazwisko ………………………………………………….…………………………… 

 nr tel.………………….…………………………………………………………………….. 

data podpis 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 


