Regulamin
REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ II edycja wydarzenia
DŁUGA WARTA POZNANIA
I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydarzenia II edycja wydarzenia Długa warta
Poznania (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Bono Serviamus
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu 61-848 ul. Długa 1/2.
2. Wstęp na teren wydarzenia odbywa się na podstawie zapisania na listę uczestników
sporządzoną przez Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu poprzez zgłaszanie się na
adres mailowy: marketing@skpp.edu.pl.
3. Na wydarzenie wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok
życia. Pozostałe osoby na teren wydarzenia mogą wchodzić tylko i wyłącznie z
pełnoletnim opiekunem, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np.
legitymacja szkolna).
4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa
miejsca wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na
teren wydarzenia:
a. wszelkiego rodzaju broni
b. alkoholu
c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
e. środków odurzających i substancji psychotropowych
f. środków trujących i promieniotwórczych
g. płynów łatwopalnych
h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
i. własnych napojów oraz artykułów spożywczych,
4.1. Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren wydarzenia, za
wyjątkiem psów asystujących.
5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren wydarzenia oraz
używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju
sprzętu nagrywającego audio-video, bez zgody Organizatora.
6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7. 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.
8. Zakazuje się wstępu na wydarzenie osobom:
8.1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków
psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej
wymienionych
8.2. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa pozostałych uczestników wydarzenia
8.3. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na wydarzenie jest
zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Wydarzenia
8.4. niebędący na liście wstępu na koncert.

9. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu,
Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu
na wydarzenie ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
10. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami
prawa, odmówiono prawa wstępu na wydarzenie, lub które zobowiązane zostały do
opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec
Organizatora.
11. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
11.1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu
wydarzenia, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom wydarzenia.
11.2. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o
treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności
na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
11.3. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
11.4. rzucania przedmiotami;
11.5. używania środków odurzających lub psychotropowych;
11.6. spożywania alkoholu;
11.7. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to
niedopuszczalne
11.8. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren
obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub
Regulaminu Wydarzenia
11.9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
11.10. zaśmiecania terenu obiektu
11.11. niszczenia infrastruktury obiektu
11.12. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
11.13. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z
uczestnictwem w wydarzeniu, w tym działalności zarobkowej, w szczególności
handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze
strony Organizatora
11.14. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym,
promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na
piśmie
11.15. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności 11.16.
rejestrowania i upowszechniania koncertów odbywających się w ramach wydarzenia
na jakimkolwiek nośniku audio-wizualnym;
11.17. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w
ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram
wydarzenia lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
11.18. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Wydarzenia.
12. Uczestnik wydarzenia ma prawo:
12.1 do wstępu i uczestniczenia w wydarzeniu, zgodnie z przepisami prawa i
Regulaminem Wydarzenia;
12.2. do korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione
do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom wydarzenia w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem
II. WSTĘP NA WYDARZENIE

1. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2. Organizator Wydarzenia tworzy listę wstępu – zgodnie ze zgłoszeniami nadsyłanymi
na adres: marketing@skpp.edu.pl, wskazując swoje imię, nazwisko, adres email oraz
nr tel. kontaktowego.
3. W odpowiedzi osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu mailowo otrzymuje
Regulamin Wydarzenia oraz oświadczenie o stanie zdrowia.
4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest mailowa akceptacja Regulaminu
wydarzenia, klauzuli RODO oraz posiadanie oświadczenia o stanie zdrowia w
dniu wydarzenia, które przekazane zostanie Organizatorowi.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik do Regulaminu
Wydarzenia.
6. Zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturowych i rozrywkowych w
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 będą przechowywane w siedzibie
Stowarzyszenia przez okres 2 tygodni, następnie zostaną zniszczone.
7. Osoby małoletnie podczas wydarzenia powinny znajdować się pod opieką osoby
pełnoletniej. Osoby małoletnie do lat 3 mają na wstęp bezpłatny.
8. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia,
z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z
przebiegiem wydarzenia w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także m.in. do
usunięcia z terenu wydarzenia uczestników zachowujących się w sposób agresywny,
zakłócających przebieg wydarzenia, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również
odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
10. W przypadku dokonywania zapisu wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz oraz dźwięk, osoba wpisana na listę uczestników godzi się na taką rejestrację
bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
III. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego
1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a
kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
Imprezie wrócił/a z zagranicy ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w
Imprezie.
2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem
COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą,
która w ciągu ostatnich 14 dni powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne
objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów
bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Wydarzeniu.
3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie
udziału w wydarzeniu.
4. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem
SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator- Stowarzyszenie będące
administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

5. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.
6. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu wydarzenia Uczestników
niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do
reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
7. Na Terenie wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm
sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
8. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Wydarzenia.
9. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą
ochronną przez cały okres przebywania na terenie wydarzenia.
IV. POZOSTAŁE SPRAWY
1. Organizator uprzedza, że każdy uczestnik wydarzenia, na własną odpowiedzialność
może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w
kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do Prezesa, bądź
Wiceprezesa Stowarzyszenia, a w pozostałych sprawach zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Wydarzenia.

Załącznik do Regulaminu Wydarzenia

dnia _______________ 2020

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y
___________________________________________________________
Nr telefonu/ e-mail:
____________________________________________________________
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie stwierdzono u mnie zarażenia / zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
2) nie zostałem/am poddany/a obligatoryjnej kwarantannie ani nadzorowi
epidemiologicznemu związanym z podejrzeniem zarażenia / zakażenia wirusem
SARS–CoV–2;
3) nie przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których
wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2 powyżej;
4) nie wystąpiły u mnie następujące objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel,
duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i smaku, nadzwyczajne zmęczenie.

2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych
w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Bono Serviamus Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu –
w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie
niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego
zakażenia/zarażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie
z osobami/osobą zakażoną/zarażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2
(COVID19) – mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania
zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że sąjuż zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika
z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie
z Rozporządzeniem 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 tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Bono Serviamus Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu 61-848 ul. Długa 1/2 ) przestrzeganie zasad ochrony danych
osobowych w Stowarzyszeniu nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu
osoba (IOD), z którą mogę się kontaktować pod adresem e-mail
bonoserviamus@skpp.edu.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Bono
Serviamus Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu 61-848 ul. Długa 1/2 w
przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
4) dane będą przetwarzane przez Bono Serviamus Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przez
okres 2 tygodni od dnia złożenia oświadczenia.
Data i godzina wydarzenia, w którym biorę udział:
II edycja wydarzenia Długa warta Poznania w dniu 7.08.2020 r. godz. 18:3022:00.

