Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora DOK Darłowo z dnia 24.06.2020

Postanowienia dodatkowe do Regulaminu Imprez
Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda.
Postanowienia dodatkowe zostają wprowadzone zgodnie z wytycznymi MKiDN dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii COVID 19 w celu wdrożenia profilaktycznych działań
przeciwepidemiologicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i odbiorców
wydarzeń Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda.
Wprowadza się do wyżej wymienionego Regulaminu następujące, obowiązujące do odwołania, postanowienia
dodatkowe :
1.

2.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda dla każdego wydarzenia powołuje koordynatora do
spraw zdrowotnych i zadań związanych z zachowaniem procedur przeciwepidemiologicznych oraz stałego
kontaktu z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Ustala się następujące, dodatkowe procedury przy realizacji wydarzenia :
a. zebranie danych kontaktowych uczestników;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich uczestników, pracowników i kontraktorów, szczególnie
mających kontakt z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. w toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
e. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;

3.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
a. Każdego uczestnika wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
b. W miejscu wydarzenia nie będzie istniała możliwość zakupu maseczek i rękawiczek. Każdy uczestnik
wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki,
rękawiczki).
c. Każdy uczestnik składa obowiązkowo pisemne oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik,
według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym (załącznik nr 1 „Oświadczenie”). Dane uczestników imprez są
przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania
za zgodą uczestnika danych do Głównego Inspektora Sanitarnego.
d. W celu ułatwienia Organizatorowi realizacji wydarzenia, a także skrócenia procedur – zalecane jest
pobranie Oświadczenia on-line (załącznik nr 1), wypełnienie i przyjście na zaplanowane wydarzenie z
gotowym drukiem, który należy przekazać obsłudze przy wejściu.
e. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda wraz z dodatkowymi postanowieniami związanymi z
epidemią Covid – 19 , których zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
f. Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania dystansu 2 metrów.
g. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy osób, które:
- uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,
- ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie,
- wspólnie zamieszkują lub pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

4.

Zasady organizacji widowni:
a. Darłowski Ośrodek Kultury w przypadku organizacji imprez o charakterze koncertowym stworzy tzw.
sektor z przeznaczeniem dla publiczności, dla którego ustala się konkretną liczbę osób – max 150 oraz
odległość minimum 6 m od sceny;
b. O wejściu do sektora decyduje kolejność przyjścia na wydarzenie (kolejka).
c. Każdy wchodzący do sektora zobowiązany jest:
- poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, którego dokonają pracownicy DOK,
- złożyć stosowne Oświadczenie (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
- zdezynfekować ręce,
- zachować dystans społeczny min. 2m,
- zająć jedno z wyznaczonych miejsc: siedzących lub stojących i pozostania na tym miejscu
podczas trwania całego wydarzenia.

5.
6.

- opuszczenie strefy jest jednoznaczne z opuszczeniem wydarzenia; w to miejsce Organizator ma
prawo automatycznie wpuścić nowego uczestnika.
- w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu Organizator ma prawo nie dopuścić
uczestnika do udziału w wydarzeniu – lub poprosić go o jego opuszczenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do podziału publiczności na sekcje wpuszczane i wypuszczane z imprezy
w odpowiednich odstępach czasowych, co będzie kontrolowane przez obsługę imprezy.
Organizator podczas wydarzenia wprowadza oznaczenia poziome wydzielając strefy siedzącą i stojącą,
umożliwiające zachowanie dystansu społecznego.

Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda

*właściwe podkreślić

Załącznik nr 1 do regulaminu.

OŚWIADCZENIE
artysta/obsługa imprezy/ uczestnik imprezy*
Imię i nazwisko: ………………………………….………………………………

Wiek …………………………………………………..

Wypełnia pełnoletni uczestnik wydarzenia, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny:
Imię i nazwisko: …………………………………………………...................................................................................
Pesel :……………………………………………………………………………..

nr telefonu…………………………………………….

Uczestnik wydarzenia, a w imieniu osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawy oświadcza:
stan zdrowia uczestnika imprezy pozwala na udział w wydarzeniu pt. ……………………………………………………………
organizowanym przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda,
uczestnik w dniu wydarzenia nie ma objawów chorobowych zakażenia koronawirusem, nie miał styczności z
osobami chorymi oraz nie jest objęty obowiązkową kwarantanną lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Ponadto oświadcza , iż zapoznał się Regulaminem Imprezy wraz z dodatkiem RODO oraz dodatkowymi
postanowieniami związanymi z epidemią Covid – 19 , których zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

Darłowo , ……………………………... (data)

………………………………………… (podpis)

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO – z dniem 25
maja 2018 roku informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Darłowski Ośrodek Kultury
im. L. Tyrmanda, Darłowo, ul. Morska 56. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail:
kultura@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel.94-314-26-29. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące
administratora firmy zewnętrzne, które realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z Administratorem
zgodnie z art. 28 RODO, jednostki organizacyjne Miasta Darłowa, podmioty realizujące na rzecz Darłowskiego
Ośrodka Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Miasta Darłowa,
Główny Inspektor Sanitarny, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych,
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
numerem telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 221 lub adresem email: iod@darlowo.pl
3. Pana/Pani
dane
osobowe
będą
przez
nas
przetwarzane
w
celu:
a) wykonania zadań Darłowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,
Darłowskiego
Ośrodka
Kultury
(podstawa
prawna:
art.
6
ust.
1
lit.
c
RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami
i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie
zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych
zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości udziału w wydarzeniu.
7. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

