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REGULAMIN IMPREZ
organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1.

2.

3.

4.

§1
Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejskie
Centrum Kultury w Tychach (zwanym dalej Organizatorem) w trakcie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i ma
charakter uzupełniający w stosunku do Regulaminu imprez organizowanych
przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz jego filie wprowadzonego
zarządzeniem Dyrektora MCK z dnia 04.06.2020 nr 14/2020. W przypadku
rozbieżności postanowień niniejszego regulaminu i regulaminu, o których
powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia tego regulaminy.
Do imprez zalicza się w szczególności: festyny, koncerty, spektakle, spotkania,
warsztaty, prelekcje, pokazy filmowe, wernisaże, wycieczki oraz pozostałe
wydarzenia (dalej jako: Wydarzenia) organizowane przez Miejskie Centrum
Kultury w Tychach.
Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu imprez organizowanych przez
Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz jego filie.
Regulamin został stworzony w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”
opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny (www.
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce).

§2
1. Zabranie się uczestnictwa w Wydarzeniach osobom wykazującym infekcję
i objawy grypopodobne.
2. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa
oraz zdezynfekowania dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
3. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały
ochrony osobistej.
4. W przypadku organizacji widowni Organizator udostępni uczestnikom nie więcej
niż połowę liczby miejsc. Pomiędzy miejscami siedzącymi zostanie zachowany
odstęp 2 metrów. Obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy widza, który:
a. uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać
się samodzielnie.
5. Publiczność zostaje usytuowana w odległości minimum 2 metrów od
sceny/artystów, a w przypadku występów wokalnych – minimum 6 metrów.
6. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są poruszać się wyłącznie
w przestrzeni wyraźne oddzielonej i oznaczonej dla widowni (aby uniemożliwić
mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
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7. Na terenie Wydarzenia rozmieszczone zostają środki do dezynfekcji oraz
plakaty przypominające o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu
dystansu m.in. 2 metry.
8. W czasie trwania imprezy w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
istnieje możliwości korzystania z toalet znajdujących w budynku Miejskiego
Centrum Kultury. Potrzebę skorzystania z toalety należy zgłosić pracownikowi
Miejskiego Centrum Kultury.
9. W przypadku złych warunków atmosferycznych Wydarzenie zostaje odwołane.
§3
1. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub
obsługi wydarzenia Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę
uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. W wypadku o którym mowa w ust. 1 Organizator i Uczestnicy zobowiązani są
stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.
§4
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach
z siedzibą w 43-100 Tychy, przy ul. Bohaterów Warszawy 26.
2. W związku z realizacją Wydarzeń, o których mowa w § 1 ust. 2, Miejskie
Centrum Kultury w Tychach przetwarza dane osobowe uczestników.
3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Organizator zastrzega sobie
prawo przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich przedstawicieli
ustawowych, jeżeli uczestnik nie dokonuje zgłoszenia udziału w Wydarzeniu
samodzielnie, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, dążąc do ochrony żywotnych
interesów uczestnika i innych uczestników Wydarzeń, tj. w celu umożliwienia
przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz poinformowania
uczestnika o zagrożeniu epidemicznym. Dane te mogą być również
przekazywane do właściwych służb sanitarnych i epidemiologicznych celem
realizacji przewidzianych przez prawo obowiązków tych służb związanych ze
zwalczaniem epidemii.
4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, numer telefonu.
5. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. 2020 poz. 322). Dane osobowe uczestnika mogą być
udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Administrator danych będzie przechowywał dane uczestników przez okres
2 tygodni.
7. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu imprez organizowanych
przez MCK oraz jego filie.
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