Regulamin imprezy
„Obchody Dni Wełnowca - Józefowca”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy o nazwie „Obchody Dni Wełnowca-Józefowca”
organizowanej w dniu 3 lipca 2021r. zwanej dalej „imprezą”.
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ”Kolejarz” w Katowicach przy ul. Alfreda 1 w godzinach 15.0022.00.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego
i przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób
i uczestników obecnych na imprezie i korzystania przez nich z terenu, na którym odbywa się impreza,
a także znajdujących się na nim urządzeń.
6. Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, Stowarzyszenie
Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca – Józefowca „REVITA” oraz Rada Jednostki
Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec – Józefowiec.
7. Osobą odpowiedzialną za imprezę jest przedstawiciel Organizatora – Lidia Gałęziowska.
§2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas imprezy
1. Impreza ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc.
2. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
3. Uczestnik świadomy jest potencjalnego Zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 na terenie imprezy.
4. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi opiekę.
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani są do
zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
6. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren imprezy oznaczonym „wejściem”, a opuszczają oznaczonym
„wyjściem” z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między sobą,
7. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy muszą stosować
się
do
zaleceń
przedstawicieli
organizatora
oraz
służb
porządkowych
w szczególności Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli firmy ochroniarskiej, mających na celu
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
8. Zakazuje się:
a) przestawiania miejsc do siedzenia, które zostały oznakowane, tak aby zachować bezpieczną, 1,5
metrową odległość między sobą, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia lub Głównego
Inspektora Sanitarnego,
b) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy,
c) palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz
spożywanie zabronionych prawem używek,
d) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
e) niszczenia trawników, krzewów, drzew, alejek, drogi oraz innych elementów infrastruktury
drogowej znajdujących się na terenie imprezy,
f) wnoszenia i posiadania: broni, elementów ostrych noży itp. lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń służbom porządkowym
w stosunku do osób zakłócających porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie
z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
10. Uczestnicy zobowiązani są do:
a) zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie imprezy za wyjątkiem sytuacji
związanych z konsumpcją.
b) poddania się dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy i po wyjściu z imprezy.
11. Osoba nieposiadająca maseczki lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć udziału
w imprezie.

12. Na teren imprezy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych o
czym uczestnicy potwierdzają wypełniając przed wejściem na teren imprezy oświadczenie o stanie
zdrowia. ? - czy na pewno coś takiego będziemy stosować
13. Uczestnicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takie jak np. podwyższona
temperatura ciała, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie powinni
przychodzić na imprezę. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
14. Na terenie imprezy wyznaczone zostały miejsca na widowni, które zająć mogą uczestnicy. Miejsca
zostały wyznaczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na rządowej stronie informacyjnej dot.
koronawirusa – www.gov.pl/web/koronawirus.
15. Obowiązuje zakaz wstępu w obszar na którym znajduje się scena.
16. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości - min. 1,5 metra w trakcie
trwania imprezy, przy wejściu na teren imprezy, na jego terenie oraz przy wyjściu i korzystaniu a
dodatkowych atrakcji znajdujących się na terenem imprezy zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
17. Rodzice są zobowiązani do zabezpieczenia swoich dzieci zgodnie z warunkami pogodowymi.
Odpowiedzialność Organizatora w tym zakresie jest wyłączona.
18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone do jak najszybszego opuszczenia miejsca
zagrożenia. Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu
przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmują osoby odpowiedzialne za imprezę.
19. Organizator może utrwalać przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na
terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań, decyzje władz administracyjnych, szeroko rozprzestrzeniająca się epidemia wirusa
SARS-CoV-2.
21. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.mdkkoszutka.pl)
oraz na terenie imprezy.
22. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.07.2021r.
§3
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
1.W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowania lub poproszona, by
transportem indywidualnym udała się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się
jego stanu zdrowia Organizator powiadomi odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 999
lub 112 oraz powiadomi Śląski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (606-488-680, 504-559-608,539963-856,606-326-142, 32/428-43-57).
2. Organizator ustali obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona
koronawirusem oraz zleci przeprowadzenie dezynfekcji tego miejsca.
3. Organizator ustali listy pracowników oraz uczestników obecnych w tym samym czasie na imprezie,
na którym przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem oraz zastosuje wytyczne
Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
§4
Ochrona danych osobowych

Organizator oświadcza, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy jest Organizator imprezy
określony w § 1 pkt. 6 ( dalej ADO ), Urząd Miasta w Katowicach.
2. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania
danych oraz do przenoszenia danych i ich usunięcia. Prawa te mogą wykonywać kontaktując
się z ADO mailowo pod adresem: iod@mdkkoszutka.pl

3. Administrator informuje, że wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym w razie potrzeby
można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
4. Dane osobowe uczestników imprezy są przetwarzane w celu organizacji, utrwalania oraz
relacjonowania imprezy, a także celem realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym
dotyczących bezpieczeństwa imprezy w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom
związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania, a nadto ewentualnego dochodzenia
prawnie uzasadnionych roszczeń ADO tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c), d) i f) oraz
zgodnie z pozostałą treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, a ponadto w
zakresie wykorzystania wizerunku uczestników jako elementu całości odbywającej się
imprezy w oparciu o art. 81 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 6 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników imprezy będą firmy świadczącym na rzecz ADO
usługi związane z ochroną imprezy, służby ratownicze i służby porządkowe, firmy świadczące
na rzecz ADO usługi prawne, a także uprawnione organy publiczne jeżeli wystąpią zgodnie z
prawem o przekazanie danych osobowych uczestników imprezy oraz odbiorcy portali
społecznościowych Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem www.facebook.com/about/privacy.
6. Administrator danych nie planuje przekazywania danych poza teren Polski/UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Odbiorcą danych w przypadku usług Facebook oraz Instagram jest
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook
z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia
obowiązków publicznoprawnych ADO.
8. Uczestnik imprezy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO. Każdorazowo zachęcamy jednak do uprzedniego
skontaktowania się z nami w celu znalezienia wspólnego rozwiązania zgłaszanej sprawy.
§5
Przepisy końcowe
Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w
związku z przygotowaniem i prezentacją relacji fotograficznej z przebiegu wydarzenia za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora i Urzędu Miasta Katowice oraz mediów
społecznościowych (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 luty 1994 z późn.
zmianami Rozdział 10 Art. 81.) na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową oraz reprograficzną;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
§6
1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia
lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie
przekazywane
prokuratorowi
rejonowemu
lub
Policji
–
w
razie
potrzeby
z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
§7
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika
imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
ORGANIZATOR

