Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w okresie epidemii COVID-19
W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń plenerowych przed możliwością
zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach (zwany dalej
organizatorem) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń
plenerowych organizowanych od dnia 01 lipca 2020 roku do odwołania.
1. Uczestnictwo w wydarzeniach plenerowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
i obowiązek jego przestrzegania. Treść Regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz
na stronie internetowej www.gokchojnice.pl
2. Przed wejściem na wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Odmowa oznacza
rezygnację z udziału w wydarzeniu.
3. W wydarzeniu nie może brać udziału osoba, która:
 jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie;
 przebywa na kwarantannie;
 jest pod nadzorem epidemiologicznym.
4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię,
nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail) pod kątem ewentualnej konieczności ich
udostępnienia służbom sanitarnym.
5. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego
min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
6. Uczestnik wydarzeń plenerowych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały
ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos).
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji
dostępny jest na terenie wydarzenia.
8. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
9. Miejsca siedzące przygotowane są z zachowaniem dystansu społecznego i dezynfekowane
przed każdym wydarzeniem.
10. Dla uczestników udostępnione są toalety, które są systematycznie dezynfekowane.
11. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na terenie wydarzenia jest
ograniczona.
12. W/w Regulamin obowiązuje również artystów, wystawienników, pracowników firm
obsługujących wydarzenie przebywających na terenie wydarzenia, chyba, że przepisy
stanowią inaczej.

Załącznik:
1. Oświadczenie

…………………………………
Nazwa wydarzenia

……………………………….
data wydarzenia

Oświadczenie
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników wydarzenia organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prosimy o
wypełnienie niniejszego dokumentu

Nazwisko i imię
nr telefonu lub e-mail

Niniejszym oświadczam, że:
1. według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną, nie przebywam na
kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Chojnicach, z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2, e-mail
gok@gokchojnice.pl tel. 52 397 25 59.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania i zapobiegania
rozprzestrzeniania się COVID-19, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. d RODO
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres
14 dni, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone
4. W sytuacji konieczności przeprowadzenia identyfikacji Uczestnika wydarzenia dane
osobowe tej osoby zostaną udostępnione służbom Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Pełna
klauzula
informacyjna
administratora
jest
dostępna
–
www.gokchojnice.pl/polityka-prywatnosci/

…………………………………………….
podpis Uczestnika wydarzenia

