
Regulamin wydarzenia i zasad bezpieczeństwa podczas Ogólnopolskiego, Integracyjnego
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w czasie

epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  udziału i  bezpieczeństwa  podczas  Ogólnopolskiego,

Integracyjnego  Turnieju  Tańca  Towarzyskiego  o Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Prochowice.

2. 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 dostępnych na stronach: www.gov.pl, www.mkidn.gov.pl

oraz www.gis.gov.pl. 

3. Organizatorem  21.  Ogólnopolskiego,  Integracyjnego  Turnieju  Tańca  Towarzyskiego

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice jest  Prochowicki Ośrodek Kultury

i Sportu z siedzibą przy ul. K. Miarki 5, 59-230 Prochowice zwany dalej Organizatorem.

4. Udział  w  turnieju  oznacza  akceptację  przez  Uczestnika  postanowień  niniejszego

Regulaminu. 

5. Turniej odbywa się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Prochowicach mieszczącej się przy ul. Młyńskiej 3.

6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy.

7. Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:

a) obowiązkowego zakrywania  ust  i  nosa przez  uczestników za  pomocą maseczki  oraz

dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia,

b) Organizator  udostępnienia  widzom nie  więcej  niż  50% liczby  miejsc  (do  limitu  nie

wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19),

c) w trakcie  pobytu  na  terenie  wydarzenia  uczestnicy  zobowiązani  są  stosować  się  do

zaleceń pracowników obsługi wydarzenia (Organizatora).

8. W  turnieju  mogą  uczestniczyć  tylko  osoby  zdrowe  i  nieprzejawiające  niepokojących

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.:  gorączka powyżej  38°C, suchy

kaszel,  duszności)  oraz  nieprzebywające  na  kwarantannie  i  nieobjęte  nadzorem

epidemiologicznym. 

9. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony

osobistej, które winny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi. 

http://www.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/


10. Pojemniki  z  płynem  dezynfekującym  umieszczone  są  przy  każdym  wejściu  na  teren

wydarzenia.

11. Środki  ochrony  osobistej  należy  wrzucać  wyłącznie  do  dedykowanych  w  tym  celu,

oznaczonych pojemników. 

12. Oczekiwanie  na  wejście  powinno  odbywać  się  z  zachowaniem  dystansu  co  najmniej

2 metrów.

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

14. Uczestnicy w czasie trwania imprezy zobowiązani są przebywać wyłącznie w miejscach

przeznaczonych dla uczestników.  

15. Osoby stojące w kolejce do toalet powinny zachować bezpieczny dystans (co najmniej 2

metry) oraz unikać gromadzenia się. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku mycia

rąk przed opuszczeniem toalety. 

16. Uczestnicy  imprezy są zobowiązani  do  szanowania  mienia  innych uczestników, sprzętu,

wszelkich  innych urządzeń i  instalacji  technicznych oraz  mienia  stanowiącego własność

organizatora.

17. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

18. Na teren wydarzenia nie mają wstępu:

a) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, 

b) środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

c) osoby  zachowujące  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzający

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

19. Osoby  uczestniczące  w  wydarzeniu  biorą  całkowitą  odpowiedzialność  za  stan  swojego

zdrowia  fizycznego  i  emocjonalnego.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. 

20. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki

osób  niepełnoletnich,  biorących  udział  w  imprezie,  ponoszą  rodzice  lub  opiekunowie

prawni. 



21. Po zakończeniu wydarzenia rekomendowane jest opuszczenie obiektu.

22. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  utrwalania  przebiegu  imprezy  w  formie  zapisu

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych

i promocyjno-marketingowych. 

23. Wejście  na  teren  imprezy  oznacza  wyrażenie  zgody  na  nieodpłatne  utrwalanie

i rozpowszechnianie  wizerunku  uczestnika  imprezy  przez  Prochowicki  Ośrodek  Kultury

i Sporu w celach promocyjnych i informacyjnych.

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prochowicki  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Prochowicach,  ul.  Miarki  5,  59-230
Prochowice (dalej Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 76 3000 140, e-mail iodo@amt24.biz
3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie

udzielonej zgody.
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie

i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych; 
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6
ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


