
Regulamin obiektu oraz imprezy kulturalnej pn. Koncert 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 

odbywającej się w dniu 12 marca 2022 roku na hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego z okazji Dnia Kobiet, organizowanego przez Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Tłuszczu z siedzibą przy ul. Szkolnej 1. 

2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.  

3. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane zachować się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać 

postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy. 

4. Zabrania się wnoszenia na imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 

 wyrobów pirotechnicznych, 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

6. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy zwierząt, za wyjątkiem psów 

asystujących. 

7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

8. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu jest 

monitorowana. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności 

zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak 

zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych 

prawem przypadkach. 

9. Zakazuje się wstępu na imprezę osobom: 



 znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków 

psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej 

wymienionych; 

 zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy; 

 posiadającym przedmioty lub substancje, których wznoszenie na imprezę jest zakazane na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu imprezy; 

 nieposiadającym bezpłatnej, numerowanej wejściówki lub osobom, które nie okażą 

paszportu covidowego. 

10. Uczestnik imprezy ma prawo: 

 do wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem 

imprezy; 

 do korzystania z urządzeń, w tym zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do 

ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NARUSZAJĄCYCH 

BEZPIECZEŃSTWO 

 I PORZĄDEK 

1. Osoby naruszające ustalenia niniejszego Regulaminu oraz ogólne przepisy prawne  

w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie imprezy 

podlegają odpowiedzialności cywilno – prawnej i karnej. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa powyżej za osoby niepełnoletnie ponoszą ich rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 

1. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. 

2. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk. 

3. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 



Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Uczestnik biorący udział w 

wydarzeniu: 

 oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

 zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej 

mające służyć zasłanianiu ust i nosa. Osoby nieposiadające ww. materiałów nie będą 

wpuszczane na teren imprezy; 

 jeśli u uczestnika imprezy wystąpią objawy choroby, nie weźmie udziału  

w wydarzeniu. 

Zasady bezpieczeństwa będą bezwzględnie przestrzegane przez obsługę wydarzenia. 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Koncercie jest Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 05-240 Tłuszcz, 

zwane dalej Administratorem.  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych Administratora: iod.tluszcz@edukompetencje.pl. 

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych są: 

1) w zakresie informacji zawartych w „paszporcie covidowym” okazywanym 

dobrowolnie przy wejściu na koncert - art. 6 ust. 1 lit. e (do  wykonania zadania 

realizowanego w  interesie  publicznym) i art. 9 ust. 2 lit. i (ze  względów  związanych  

z  interesem publicznym w  dziedzinie zdrowia  publicznego) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej – RODO; 

2) w zakresie innych danych podawanych dobrowolnie przez osoby uczestniczące – 

zgoda ich (lub rodziców/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) w rozumieniu 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażana poprzez fakt wejścia na uroczystość; 



4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Koncertu oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom uczestniczącym. Podanie danych, także w zakresie paszportu 

covidowego, jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Koncercie. 

5. Administrator może udostępniać dane osobowe osób uczestniczącym innym podmiotom 

wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia 

obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi prowadzącemu, 

służbom mundurowym). 

6. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 14 dni od daty Koncertu, tj. do dnia 

22 marca 2022 r., a następnie zostaną trwale usunięte. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w 

oświadczeniu, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

przewidzianych w przepisach prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na 

podstawie zgody – prawo do wycofania tej zgody i usunięcia danych, jeżeli nie będą już 

niezbędne Administratorowi. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO – przysługuje także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

8. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administratorem danych uwiecznianych na szkolnym systemie monitoringu wizyjnego 

jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Szczegóły dotyczące zasad 

przetwarzania danych w ramach monitoringu dostępne są w siedzibie Szkoły.  

 

 

 


