Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad
bezpieczeństwa podczas wydarzeń artystycznych

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania
bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego oraz zasad funkcjonowania podczas
wydarzeń artystycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w trakcie pandemii koronawirusa
(COVID-19).

2. Udział w wydarzeniach artystycznych jest równoznaczny z akceptacją

niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy wydarzeń artystycznych zobowiązani są do przestrzegania

postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów
graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji
wydarzeń,

w celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzeń artystycznych

znajdujących się na terenie realizowanego wydarzenia artystycznego, w dniu
wydarzenia.
5. Udział w wydarzeniach mogą brać wyłącznie osoby, które według swojej

najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
6. W celu potwierdzenia powyższego, każdy uczestnik zobowiązany jest do

złożenia oświadczenia COVID-19. Oświadczenie COVID-19 stanowi załącznik
nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
7. Uczestnicy wydarzenia mogą złożyć oświadczenie COVID-19 wysyłając skan

dokumentu na adres e-mail: artystyczny@amfn.pl nie wcześniej niż 3 dni
przed rozpoczęciem wydarzenia.
8. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia COVID-19 uczestnicy

proszeni są o udanie się do wyznaczonego stanowiska w miejscu realizacji
wydarzenia, w celu wypełnienia powyższego oświadczenia.
9. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział

w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują
w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

10. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w

treści oświadczenia COVID-19.
II

ZGODNIE

Z

WYTYCZNYMI

MINISTERSTWA KULTURY

I

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO, MINISTERSTWA ROZWOJU ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO, W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 UCZESTNIKÓW
KONCERTÓW OBOWIĄZUJE:
1) Ograniczona liczba widzów
Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Uczestnicy zajmują
miejsca wyznaczone. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między
widzami nie dotyczy widza, który:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- 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.
2) Obowiązek zakrywania ust i nosa
Na terenie obiektów Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek
lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone
do budynku. W celach bezpieczeństwa zasłanianie ust i nosa obowiązuje również w
trakcie koncertu.
3) Dezynfekcja rąk
Po wejściu do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.
4) Zachowanie dystansu społecznego
Obowiązuje zachowywanie bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 metra) od
pozostałych uczestników wydarzenia.
5) Podanie danych osobowych przy wejściu
Przed wejściem na koncert należy wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia
oraz podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, która powyższe dane przetwarzać będzie wyłącznie

w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Dane osobowe mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
bądź służbom porządkowym. Podane dane w razie potrzeby umożliwią kontakt po
zakończeniu

wydarzenia

i

ułatwią

służbom

sanitarnym

dochodzenie

epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym
wydarzeniu.
6) Obsługa widza
a) Wstęp na koncert jest wolny, jednakże obowiązkowe jest wcześniejsze
pobranie wejściówki w portierni budynku, w którym odbywa się wydarzenie.
Wejściówki dostępne będą tydzień przed wydarzeniem. Jedna osoba może
otrzymać maksymalnie 2 wejściówki. Liczba wejściówek jest ograniczona.
b) W celu wypełnienia obowiązkowych procedur należy przybyć na miejsce z 15
minutowym wyprzedzeniem.
c) Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i
wyjścia publiczności.
d) Koncerty odbywają się bez przerwy.
e) Podczas koncertów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze koncertu.
f) Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów i
przekąsek.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO
z dnia ………………….
IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY ZNAJDUJĄCE
SIĘ POD MOJĄ OPIEKĄ
PODCZAS WYDARZENIA
(imię, nazwisko)

1.
2.
3.
4.

TELEFON KONTAKTOWY
1.

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną
wirusem SARS-COV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji.

2. Ja i inni domownicy zamieszkali pod tym samym adresem jesteśmy zdrowi,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.: gorączka,
kaszel, duszności, katar, utrata smaku/węchu, bóle mięśni, ból gardła,
biegunka, wymioty. Nie miałam/em styczności z osobą zakażoną wirusem
SARS-COV-2 ani osobami, które odbywają kwarantannę lub są w izolacji.
3. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie
decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu oraz narażenia się na
zakażenie SARS-COV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami. Oświadczam,
że w sytuacji zarażenia się nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji będąc
całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego, płynącego z
obecnej sytuacji w Polsce.
4. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z klauzulą
informacyjną (zamieszczoną na odwrocie strony).

…………………………………….
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy.
2. Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa
COVID-19 na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie wizerunku na podstawie zgody,
b. art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
c. wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
d. art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.
(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o sczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
- celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
3. Odbiorcami Pani/Pana/danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor
Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
4. Pani/Pana/dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID19.
5. Pani/Pana/dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO;
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO;
e. do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO;
f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f)
należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym GIS.
10. Pani/Pana/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………………… (podpis uczestnika)

