
Regulamin uczestnictwa w Spektaklu „Światło z Ziemi”,  

w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Golicach  

w dniu 20.09.2020 r. 

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed 
możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami 
bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miasto Gorlice, jako organizator 
wydarzenia „Światło z Ziemi” wprowadza niniejszy Regulamin, który obowiązuje 
wszystkich uczestników przebywających na terenie Parku Miejskiego w Gorlicach w trakcie 
trwania ww. wydarzenia, tj. w dniu 20.09.2020 r., w godzinach od 19.00 do 22.00. 
Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu pn. Spektakl „Światło z Ziemi” oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść Regulaminu dostępna jest w miejscu 
wydarzenia,  na stronie internetowej Miasta Gorlice – www.gorlice.pl oraz na portalach 
społecznościowych Miasta Gorlice. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z 
Regulaminem. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

2. Udział w wydarzeniu „Światło z Ziemi” jest możliwy tylko dla osób nie wykazujących 
żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nie może w nim uczestniczyć osoba, 
która według swojej najlepszej wiedzy:  
1) jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie, 
2) przebywa na kwarantannie, 
3) przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. Każdy uczestnik, który bierze udział w wydarzeniu, wchodząc na jego teren, zobligowany 
jest do podpisania oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
w którym poświadcza, że spełnia punkt 2 powyżej. 

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, 
nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom 
sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od 
wydarzenia. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników wydarzenia 
„Światło z Ziemi”, będących osobami fizycznymi, jest Burmistrz Miasta Gorlice, Rynek 2, 
38 – 300 Gorlice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren 
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość 
zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

7. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 
1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. 

8. Uczestnicy wydarzenia „Światło z Ziemi” mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się 
w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i 
nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie 

http://www.gorlice.pl/


ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie 
poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego 
uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. 

9. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk. Płyn do dezynfekcji 
na terenie wydarzenia, w tym także w toaletach, zapewnia Organizator. 

10. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. 
Pojemniki dedykowane na odpady stanowiące środki ochrony osobistej zapewnia 
Organizator. 

11. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na 

terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic 
informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

13. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak 
w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do 
pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu). 

14. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami 
z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników 
na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. 

15. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-
rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

16. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się 
zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur 
sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: marcin@um.gorlice.pl 

17. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu pn. Spektakl „Światło z Ziemi” mogą być uzupełniane 
lub zmieniane w każdym czasie. 

18. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie 
z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. 

  

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego jest Organizator wydarzenia pn. Spektakl „Światło z Ziemi” -
Burmistrz Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice, tel. 18 35 36 200, e-mail: 
um@um.gorlice.pl. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).   

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych  
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do 
inspektora ochrony danych są następujące tel. 18 35 51 220, e-mail: 
sylwester.firszt@um.gorlice.pl.  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do 
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia przebywania  
w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu.  

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do 
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
przenoszenia danych. 

5. Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

7. Dane uczestników wydarzenia nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

8. Dane uczestników wydarzenia będą przechowywane przez okres 14 dni od daty 
udzielenia zgody.  

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych.  

10. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia 
oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia.  

 

  



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie 

Wytycznych  dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego:   

Ja, niżej podpisana/y _______________________________________________________________________  

Nr telefonu: ________________________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________________________ 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia:   

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w GCK wystąpią u 

mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 

miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Gorlickie Centrum Kultury na adres mailowy: 

gck@gck.gorlice.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS   https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu wydarzenia pn. Spektakl „Światło z Ziemi”, dostępnego w 
miejscu wydarzenia,  na stronie internetowej Miasta Gorlice – www.gorlice.pl oraz na portalach społecznościowych 
Miasta Gorlice. 
 

……………………………………………… 
                                                                                                                                                                 (data, podpis) 

 


