
Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach odbywających się  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu  

na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 
 
1. Wejście i przebywanie na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu   
 oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady  

uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych,  spektaklach, projekcjach itp. 
(zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Orzeszu (zwanym dalej MOK Orzesze). 

3. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „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”. 

4. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na 
terenie MOK Orzesze zasad porządkowych powiązanych w szczególności  
z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, a także do 
stosowania się do wytycznych personelu MOK. 

5. Personel MOK jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa  
w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad i wytycznych; w 
takim przypadku należność za zakupiony przez taką osobę bilet nie podlega 
zwrotowi.  

6. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według 
swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie 
przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem 
epidemiologicznym.  

7. Każda osoba, mająca zamiar uczestniczyć w Wydarzeniu jest zobowiązana do 
wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (zwanego 
dalej „Oświadczeniem”) i przekazania go Personelowi MOK przed wejściem na 
Wydarzenie oraz klauzuli informacyjnej. 

8. Dane zawarte w Oświadczeniu zbierane są na wypadek stwierdzenia u którejś  
z osób uczestniczących w Wydarzeniu zakażenia SARS-CoV-2, w celu 
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu.  

9. Dane osobowe podane w Oświadczeniu będą przechowywane przez okres 2 
tygodni od daty zakończenia Wydarzenia. 

10. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.mok-orzesze.pl zakładka 
(Załączniki) lub osobiście w biurze MOK. 

11. Organizator zapewni druki oświadczeń również przed wejściem na 
wydarzenie. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim 
uczestniczyć. 

12. Z uwagi na potrzebę informacji o aktualnym stanie zdrowia uczestnika w dniu 
imprezy, oświadczenie należy wypełnić i dostarczyć bezpośrednio przed 
wejściem na teren wydarzenia.  

13. W związku z koniecznością zbierania danych przez Organizatora uczestnik jest 
zobowiązany przyjść na wydarzenie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

14. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna lub rodzica po wypełnieniu oświadczenia. 



15. Na terenie MOK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust  
i nosa maseczką. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia 
się w maseczki. 

16. Należy zachować dystans min. 1,5 metra odległości od innych, 
niespokrewnionych osób, oraz nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia. 

17. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką 
opiekuna do 13 r. ż; oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej 
obecności lub pomocy opiekuna,  osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 
samodzielnie, osób z jednego gospodarstwa domowego. 

18. Przed wejściem na teren Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do umycia rąk  
 lub zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego  
 przez MOK. 
19. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmowy wstępu na 

teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na 
możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, 
podwyższona temperatura). W takim przypadku bilet takiej osoby nie podlega 
zwrotowi. 

20. MOK  udostępnia nie więcej niż 50% dopuszczalnej liczby miejsc w 
pomieszczeniu tj. 100 osób. Uczestnicy wydarzeń powinni zająć wyłącznie 
przygotowane miejsca, przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu 
między widzami. Zakazane jest samowolna zmiana miejsc lub przestawianie 
krzeseł w inne miejsca.  

21. Publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym  
 wejściem przez osoby wskazane przez Organizatora.  
22. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren 

wydarzenia grupami z preferowaniem osób o szczególnych potrzebach: osoby 
starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej 
kolejności, jak i podział uczestników na sekcje 
w odpowiednich odstępach czasowych. 

23. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku 
wolnych miejsc. 

24. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad 
obowiązujących na terenie imprezy w tym do stosowania się do umieszczonych 
oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń 
Organizatora. 

 
 

Podstawa: 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”. 

 

Przyjąłem/łam do wiadomości i akceptuję: 
 
 
Orzesze, dnia .....................................   Podpis    …………………..………………… 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

O Ś W I A D C Z E N I E   

uczestnika lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego osoby 
niepełnoletniej*) 

składane w ramach realizacji procedur bezpieczeństwa 
 dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV–2. 

 
 

 W związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym 
formularzu przez Administratora Danych Osobowych, którym, jest Miejski Ośrodek Kultury 
w Orzeszu, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia.  

 Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych w MOK 
Orzesze (zamieszczoną drugostronnie). Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości udziału w koncercie 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia: ………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania uczestnika................................................................................................ 

3. Telefon kontaktowy  ............................................................................. 

4. Adres mailowy  ............................................................................. 

5. Nazwa i data wydarzenia: ……………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, że: 

Według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  
oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
W okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem/am w rejonie transmisji koronawirusa oraz nie 
miałem / am bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym w związku z COViD-19. 
Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych moich/ mojego dziecka  zgodnie z klauzula 
informacyjną zamieszczoną drugostronnie w niniejszym oświadczeniu Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom sanitarnym na potrzeby działań / czynności 
podejmowanych w związku zapobieganiem zakażeniom COViD-19. 
Zapoznałem/ am się z regulaminem i postanowieniami wewnętrznej procedury 
bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COViD-19 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Orzeszu i 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych 
informacji związanych z wirusem SARS-CoV-2 naraża mnie na odpowiedzialność cywilną.  
 
 
Orzesze, dnia ...........................    Podpis …………………………………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 



Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych kontaktowych 
 

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i. 2 ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 poz. 1000), że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Rynek 1. e-mail: adm@mok-orzesze.pl; tel. 
(32)2215329. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod 
adresem e-mail: iod@orzesze.pl  lub telefonicznie pod numerem 784-690-446 w 
godzinach pracy UM Orzesze 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami 
podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania epidemii SARS-CoV2 i 
zagwarantowania bezpieczeństwa na terenie Administratora danych oraz 
informowania o zagrożeniu zdrowia. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie podejmowania 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, w tym polegających na pomiarze 
temperatury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), 
Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dla domów, centrów i ośrodków kultury i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędność do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia - podstawę 
prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia 
publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami w zakresie gromadzenia 
informacji o stanie zdrowia. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością 
dopuszczenia Pani/Pana do uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym 
organizowanym przez MOK Orzesze.  

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 
podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych 
będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby 
porządkowe lub instytucje państwowe - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną, a także GIS i służby sanitarno-epidemiologiczne.  

6. Biorąc udział w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć oraz 
przetwarzanie wizerunku. Państwa wizerunek może być opublikowany na stronie 
internetowej oraz Facebook administratora. 

7. Pani/Pana dane kontaktowe będą przechowywane przez okres 14 dni tylko w celu 
kontaktu jeśli zaistnieje taka potrzeba.  

8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 
Przyjąłem/łam do wiadomości   
 
 
 
Orzesze, dnia .....................................   Podpis    …………………..………………… 


