Regulamin uczestnictwa w audycjach muzycznych i grupowym zwiedzaniu
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
Wytyczne dla organizatora grupy
1. Uczestnictwo w zwiedzaniu grupowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez
wszystkich członków grupy.
2. W audycjach/grupowym zwiedzaniu nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób.
Rekomenduje się tworzenie mniejszych grup lub podział uczestników wycieczki na dwie
grupy.
3. Organizatorzy grup zobligowani są do kontaktu telefonicznego lub mailowego
z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni i zarezerwowania terminu audycji lub zwiedzania
z wyprzedzeniem, w celu zapewnienia przez Ośrodek bezpiecznych warunków zwiedzania.
4. Organizator grupy zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych wraz
z akceptacją regulaminu z RODO w celu bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem.
Jednocześnie zobowiązuje się, że jeśli u któregoś członków grupy wystąpią objawy choroby
przed planowanym terminem zwiedzania, zrezygnuje z udziału w audycji/zwiedzaniu i
poinformuje o tym Ośrodek.
5. Organizator przed przyjazdem do Ośrodka powinien zebrać i posiadać dane trackingowe
wszystkich uczestników grupy, w celu ich ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym.
6. Organizator w imieniu grupy składa obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu do
Ośrodka lub wcześniej drogą online, że wśród uczestników grupy, według jego wiedzy, nie
ma osoby zakażonej, przebywającej na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
Zaleca się, by organizator miał podobne oświadczenia od wszystkich uczestników grupy.
7. W przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzenia zakażania u któregoś z członków
wycieczki po wizycie w Ośrodku, organizator powinien powiadomić o tym Ośrodek
Chopinowski.
8. Za uczestnictwo w audycji/zwiedzaniu preferowana jest płatność bezgotówkowa.
9. Organizator ma obowiązek poinformować wszystkich członków grupy o wytycznych
zwiedzania Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni znajdujących się w Regulaminie.

Wytyczne dla członków grupy
1. Każdy z uczestników grupy obowiązkowo powinien zdezynfekować dłonie przy wejściu do
Ośrodka;
2. W trakcie całego pobytu w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni uczestnicy zobowiązani są
do zakrywania ust i nosa, za pomocą własnych materiałów ochrony osobistej.
3. Podczas przybywania w Ośrodku uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu 1,5
m między sobą, także w ewentualnych kolejkach w kawiarni i toaletach.
4. Chęć dokonania grupowego zamówienia w kawiarni należy zgłosić przed rozpoczęciem
zwiedzania pracownikom obsługi.
5. W kawiarni może przybywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Przybywający
w kawiarni powinni stosować się do regulaminu kawiarni i poleceń obsługi.
6. Pracownicy Ośrodka mają prawo zwrócić uwagę uczestnikom niestosującym się do
powyższych wymagań. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka, mają obowiązek
stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu.
Postanowienia końcowe
1. W sali koncertowej udostępniona pozostaje nie więcej niż połowa liczby miejsc.
2. W budynku rozmieszczone zostały środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
3. W celu zachowania bezpieczeństwa prowadzący zajęcia wyposażeni są w środki ochrony
osobistej i zachowują wymagany dystans od uczestników wycieczki.
4. Sale, w których przebywają zwiedzający są wietrzone bezpośrednio przed i po grupowym
zwiedzaniu.
5. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika grupy lub obsługi
Ośrodek ma obowiązek udostępnić listę pracowników odpowiednim pracownikom
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i skontaktować się z organizatorem
wycieczki w celu udostępnienia danych uczestników wycieczki.
6. Podczas zwiedzania rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
7. Szczegółowe zasady uczestnictwa w audycjach/zwiedzaniu grupowym określa Regulamin
audycji dostępny na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce Edukacja.

Oświadczenie opiekuna grupy uczestniczącej w audycji muzycznej 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 żaden z członków grupy, którą się opiekuję:
1)nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2)nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miał/a
epidemiologicznym;

kontaktu

z

osobami

zarażonymi

lub

będącymi

pod

nadzorem

4) nie był/a za granicą.
2.W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie lub członka grupy
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 pilnowania przestrzegania przez grupę Regulaminu reżimu sanitarnego
dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania tj. konieczności używania maseczek podczas całego
pobytu w Ośrodku i trwania audycji/zwiedzania 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. Oświadczam, że
posiadam dane osobowe wszystkich członków grupy i w razie konieczności przekażę je właściwym
służbom sanitarnym.
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a z Rozporządzeniem RODO obowiązującym
w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
.........................................................................
czytelny podpis
KLAUZULA RODO
1)Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni,
2)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 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-CoV2;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; W związku z pandemią dane mogą zostać udostępnione GIS i
służom porządkowym;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
4)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.

