
Regulamin uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach w  trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2  

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach w  trakcie  epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 dla  uczestników wydarzeń odbywających się w  Ośrodku, określa 

warunki i zasady bezpieczeństwa obsługi gości, zasady bezpiecznego korzystania  

z budynku oraz sali koncertowej  i inne czynności związane z ich obsługą. 

2. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  przebywających  na  terenie  budynku Ośrodka  

w dniach koncertów i wydarzeń. 

3. Uczestnictwo w koncercie/wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

przez wszystkich uczestników wydarzenia, który jest dostępny na stronie internetowej 

Ośrodka oraz w zakładce koncertu/wydarzenia. 

4. Podczas uczestnictwa w koncercie/wydarzeniu rekomenduje się stosowanie do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.  

II. Środki bezpieczeństwa 

1.  W sali koncertowej publiczności udostępniona pozostaje nie więcej niż połowa liczby 

miejsc. W koncercie może uczestniczyć do 50 osób. 

2. W budynku rozmieszczone zostały środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne 

przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 1,5 metra. 

3. W miejscach widocznych dla osób przebywających w Ośrodku zamieszczono 

regulaminy dotyczące przebywania w Ośrodku – Regulamin zwiedzania oraz 

Regulamin kawiarni. 

4. W celu zachowania bezpieczeństwa pracownicy Ośrodka wyposażeni są w środki 

ochrony osobistej i zachowują wymagany dystans od innych uczestników 

koncertu/wydarzenia. 

5. Sale, w których przebywają odwiedzający są wietrzone i dezynfekowane bezpośrednio 

przed i po koncercie/wydarzeniu. 

6.  Szatnia pozostaje nieczynna do odwołania. 

7. Zasady korzystania z kawiarni reguluje osobny Regulamin kawiarni.  

8. Za uczestnictwo w koncercie/ wydarzeniu preferowana jest płatność bezgotówkowa. 



9. Zalecany jest wcześniejszy zakup biletów na koncert/wydarzenia w formie online za 

pośrednictwem strony internetowej Ośrodka. 

III. Zasady uczestnictwa w koncercie/wydarzeniu 

 

1. Przed wejściem do Ośrodka wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka pracownik mierzy 

temperaturę wszystkim gościom. 

2. Każdy uczestnik koncertu/wydarzenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia przy wejściu do budynku i wrzucenia go do przygotowanej urny.  

W oświadczeniu deklaruje, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą 

zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

3. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego 

koncert za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłanie oświadczenia 

pocztą elektroniczną na adres osrodek@szafarnia.art.pl. Oświadczenie, w którym 

uczestnik podaje dane osobowe konieczne jest do ewentualnego przekazania 

właściwym służbom sanitarnym.  

4. Każdy z uczestników obowiązkowo powinien zdezynfekować dłonie przy wejściu do 

Ośrodka. 

5. W trakcie całego pobytu w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni uczestnicy 

koncertu/wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, za pomocą własnych 

materiałów ochrony osobistej. 

6. Podczas przybywania w Ośrodku uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania 

dystansu 1,5 m między sobą, także w ewentualnych kolejkach do kasy oraz  

w kawiarni i toaletach. 

7. W sali koncertowej uczestnicy zajmują miejsca zgodnie z numerem rzędu i miejsca 

wskazanym na bilecie. W czasie koncertu niedopuszczalna jest zmiana miejsca. 

8. W przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzenia zakażania u któregoś  

z uczestników koncertu/wydarzenia po wizycie w Ośrodku, należy powiadomić o tym 

Ośrodek Chopinowski oraz właściwe służby. 

9. Pracownicy Ośrodka mają prawo zwrócić uwagę uczestnikom niestosującym się do 

powyższych wymagań.  

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka, mają obowiązek stosować się do 

zasad bezpieczeństwa, zaleceń GIS oraz poleceń obsługi obiektu. 

 

mailto:osrodek@szafarnia.art.pl/


Oświadczenie uczestnika koncertu/wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

Ja, niżej podpisana/y (DRUKOWANYMI): 

 

Nr telefonu:   

__________________________________________________________________________________ 

1.Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających 

złożenie oświadczenia:  

1)nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2)nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) nie miałem/am kontaktu z osobami zarażonymi; 

4) nie byłem/am za granicą. 

2.Wprzypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy 

zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo 

służby sanitarne i epidemiologiczne oraz Ośrodek Chopinowski w Szafarni. 

3.Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego 

funkcjonowania tj. konieczności używania maseczek podczas całego pobytu w Ośrodku i trwania 

koncertu oraz dezynfekcji dłoni i utrzymywania dystansu społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze 

danych osobowych Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni – w celu przekazania na żądanie właściwych 

służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego.  

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a z Rozporządzeniem RODO obowiązującym  

w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. 

 

......................................................................... 

Data, czytelny podpis 

KLAUZULA RODO 

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni; Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

:a)art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit.c)i e)rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz.U.2018 poz.100z 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. 374z późn. zm.)-celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;b)art. 6 

ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.  

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;  

3) W związku z pandemią dane mogą zostać udostępnione służbom sanitarnym i porządkowym; 

4)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu; 

5) Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.szafarnia.art.pl, a chęć 

ich wycofania można zgłaszać na iod@szafarnia.art.pl 

Oświadczenie stworzono na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

http://www.szafarnia.art.pl/
mailto:iod@szafarnia.art.pl

