
 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 

 

1. Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany do: 

a) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy lub przy pomocy 

odzieży lub jej części, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie miejsca, w którym 

odbywa się koncert w ramach II Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Madei oraz 

podczas koncertu. Obowiązek ten nie dotyczy: 

 dzieci do 4 roku życia 

 osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności 

b) dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu 

do budynku, w którym odbywa się koncert; 

c) złożenia obowiązkowego  pisemnego oświadczenia przy wejściu na koncert o stanie 

zdrowia, zgodnie ze wzorem oświadczenia będącym załącznikiem do niniejszego      

Regulaminu; 

d) zachowania dystansu 1,5 metra od innych uczestników koncertu; 

e) zajęcia miejsca na widowni zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie – miejsca muszą 

być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między 

uczestnikami koncertu. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między 

uczestnikami koncertu nie dotyczy: 

 słuchacza, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13. roku 

życia, 

 słuchacza, który 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, 

 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących 

2. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej 

kwarantannie nie mogą uczestniczyć w koncertach. 

3. Dopuszcza się możliwość odbywania koncertów bez przerw. 

4. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała. 

5. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na koncert osobie wykazującej objawy choroby. 

6. Działalność szatni zostaje zawieszona. Odzież wierzchnią, a także parasole odpowiednio 

zabezpieczone (zalecamy wzięcie foliowego opakowania na mokry parasol), prosimy zabrać 

ze sobą na salę koncertową. Odzież wierzchnią prosimy odkładać na wolne miejsce obok 

miejsca wskazanego na bilecie. 

7. Uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Bezpieczeństwa 

Stowarzyszenia im. Józefa Madei w Poznaniu oraz Instytucji, w których odbywają się 

koncerty w ramach II Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Madei. 

8. Osoby nie stosujące się do Regulaminu Bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone na 

koncert.  

9. Stowarzyszenie im. Józefa Madei w Poznaniu informuje niniejszym zgodnie 

z Rozporządzeniem RODO, że: 



a) administratorem danych osobowych uczestników podanych w Oświadczeniu jest 

Stowarzyszenie im. Józefa Madei, ul. Raszyńska 39/14, 60-135 Poznań, dane kontaktowe:  

tel.: 510116986, adres e-mail: stowarzyszenie.jozefamadei@gmail.com; 

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: 

pod adresem e-mail: stowarzyszenie.jozefamadei@gmail.com 

c) dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej:  

 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.1000 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – 

celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji 

udziału uczestnika w wydarzeniu;  

d) dane uczestników będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia; 

e) dane osobowe uczestników mogą być przekazane do właściwych służb sanitarnych (np. 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa);  

f) każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia 

przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych osobowych;  

g) każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w 

wydarzeniu. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych 

wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie 

udziału w wydarzeniu; 

i) w oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane 

decyzje. 


