Regulamin uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Musica Humana w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z
epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
§1
Na koncerty oraz wydarzenia artystyczne obowiązuje ograniczona liczba miejsc siedzących w poszczególnych lokalizacjach
podyktowana koniecznością zachowania bezpiecznych odległości i utrzymania dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami
wydarzenia.
§2
1.

Uczestnicy koncertu zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych - zgodnie z reżimem sanitarnym - miejsc na widowni z
zachowaniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy sobą.

2.

Obowiązek zachowania jednego miejsca wolnego nie dotyczy:
◦

osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia.

◦

osoby, która ma „szczególne potrzeby” (jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

◦

osób, które są członkami jednego gospodarstwa domowego
§3

Osoby biorące udział w koncertach i wydarzeniach artystycznych są zobowiązane do stosowania następujących zasad:
1.

Przed wejściem do poszczególnych lokalizacji, w których wydarzenia są realizowane każdy uczestnik zobowiązany jest do
dezynfekcji rąk używając środka zapewnionego przez organizatora.

2.

Poprzez cały czas uczestnictwa w wydarzeniu oraz przebywania w lokalizacji, w której wydarzenie jest organizowane
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

3.

Posiadanie środków do zakrywania ust i nosa jest obowiązkowe, a ich zapewnienie spoczywa bezpośrednio na uczestniku,
a ich brak spowoduje niemożliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

4.

Uczestnicy koncertów i wydarzeń artystycznych zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości oraz dystansu
społecznego w stosunku do innych osób oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Musica Humana

5.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobligowane są do poruszania się wyłącznie w wyznaczonych przestrzeniach i
kierunkach komunikacyjnych po zakończeniu wydarzenia opuszczając przestrzeń jego realizacji sprawnie i najkrótszą
drogą.

6.

Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, korytarze oraz w toaletach.
Obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego min. 1,5 metra odstępu.

7.

Od momentu wejścia na wydarzenie do momentu opuszczenia go uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich
komunikatów oraz poleceń emitowanych przez Organizatora

8.

Uczestnik wydarzenia może zostać poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku, gdy temperatura ciała badanego
przekroczy 38 st. C, uczestnik wydarzenia nie będzie uprawniony do wzięcia udziału w wydarzeniu.
§4

W związku z wymogami dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny
uczestnicy koncertów i wydarzeń artystycznych zobowiązani są do podpisania i przekazania przedstawicielowi Stowarzyszenia
Musica Humana przed rozpoczęciem wydarzenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia wypełnionym z zachowaniem swojej
możliwie najlepszej wiedzy i dobrych intencji oraz pozostawienie niezbędnych danych kontaktowych. Organizator udostępni
każdemu uczestnikowi stosowny formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§5
Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub zachodzi podejrzenie posiadania choroby nie
zostanie wpuszczona na teren realizacji wydarzenia, a także zostanie poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z
lekarzem (Stowarzyszenie Musica Humana nie odpowiada za powstałe w wyniku tego straty oraz nie pokrywa ani nie zwraca
żadnych kosztów związanych z zaistniałą sytuacją).
§6
1.

Podczas uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Musica Humana
obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl

2.

Uczestnictwo w koncertach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego uczestnik zobowiązuje się
przestrzegać.

3.

Stowarzyszenie Musica Humana zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1 do:
Regulaminu uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Musica
Humana w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Ja niżej podpisana/y
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu / adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………

1.

Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

2.

Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inna dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos oraz
zobowiązuję się do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren organizowanego koncertu / wydarzenia artystycznego.

3.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
◦

nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz nie wykazuję objawów
charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) czyli nie mam podwyższonej
temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności ani utraty powonienia i smaku;

◦

nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z
wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi
epidemiologicznemu;

◦

nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub którą
poddano kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19).

……………………………………………………………
data i podpis
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Stowarzyszenia Musica Humana w
celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego
zakażenia/zarżenia lub też wykrycia, że przebywałam/em w bezpośrednim kontakcie z osobą/ami zakażoną/zarażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce, mając równocześnie zapewnione prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania tych danych, pod warunkiem, że są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz, że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem
poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych), że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Musica Humana z siedzibą w Warszawie, KRS 0000133802
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Musica Humana możliwy jest pod adresem email: mail@latempesta.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością stosowania się Stowarzyszenia Musica Humana do wytycznych dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbą
sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. d i e oraz
art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, osoby i służby sanitarne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj nie dłużej niż 14 dni od dnia
realizacji wydarzenia artystycznego, a po tym okresie zostaną trwale zniszczone.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
7.
sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązków i celów określonych w pkt. 3 oraz obowiązujących obecnie przepisami
prawa dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce.
9.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………
data i podpis

