
WYTYCZNE DLA IMPREZY PLENEROWEJ XXI DZIEŃ OGÓRKA W KRUSZEWIE ORGANIZOWANEGO 
PRZEZ MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY W DN. 6/09/2020

Opracowane  na  podstawie  wytycznych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  dla  domów
i  ośrodków  kultury  w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-COV-2  w  Polsce  oraz  rozporządzenia  Rady  
Ministrów  dnia  7  sierpnia  2020r.Poz.  1356ROZPORZĄDZENIERADY  MINISTRÓW  z  dnia  7  sierpnia 
2020r.w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku
z wystąpieniem stanu epidemii

I. Podstawowe zasady udziału w imprezie plenerowej:

1. Obszar imprezy jest wyznaczony i znajduje się na terenie boiska dawnej szkoły w Kruszewie.

2. Toalety w formie TOI TOI znajdują się w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Możliwość  
korzystania z toalety mają jedynie uczestnicy imprezy i są dostępne tylko podczas trwania  
imprezy plenerowej. 

3. Stanowiska wystawców oddalone są od siebie o co najmniej 1,5 m.

4. Warunkiem udziału w imprezie plenerowej jest bezwzględne używanie maseczki/lub innego 
środka  ochrony  zakrywającej  nos  i  usta.  W  przypadku  niezastosowania  się  do  zasady 
Organizator ma prawo nie wpuścić uczestnika na teren imprezy. 

II. Zalecenia postępowania w czasie trwania imprezy plenerowej:

1. Każdy  wchodzący  na  teren  imprezy  jest  zobowiązany  do  dezynfekcji  rąk.  Urządzenia  do 
dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu na teren imprezy plenerowej. 

2. Każdy uczestnik imprezy plenerowej ma obowiązek opuszczenia terenu imprezy plenerowej 
po jej zakończeniu. W możliwych odstępach od innych uczestników. 

3. Każdy  wchodzący  na  teren  imprezy  plenerowej  zobowiązany  jest  wypełnić  oświadczenie 
dotyczące zdrowia i  ryzyka związanego z epidemią COVID-19. Oświadczenie dostępne jest  
przy wejściu na teren imprezy plenerowej. 

4. Osoby,  które wypełnią  oświadczenia  otrzymają opaskę na rękę,  która będzie  informować 
służby  porządkowe  że  dany  uczestnik  wypełnił  deklarację  i  zgodę.  Opaska  będzie 
upoważniała do wstępu na teren imprezy. 

5. Dane w postaci imienia i nazwiska, nr tel. kontaktowego oraz nazwą imprezy plenerowej są  
przechowywane w zaklejonej kopercie w siedzibie Organizatora przez okres 14 dni. Po tym 
czasie są niszczone. W przypadku wystąpienia zakażenia COVID – 19 u uczestnika imprezy 
plenerowej dane przekazywane są odpowiednim służbom na ich żądanie.

6. Oświadczenia w imieniu Ogranizora będzie zbierać Agencja Ochrony Osób i Mienia „Spartanie 
V. Kutnjak i B. Packiewicz s.c.”, ul. Czysta 23 lok. 54; 16 – 010 Wasilków.

III. Zalecenia i procedury dla personelu:

1. Pracownicy  obsługujący  imprezę  plenerową  zobowiązani  są  do  używania  indywidualnych 
środków ochrony, tj. masek bądź innych środków ochrony zakrywających nos i usta, a także  
do regularnej dezynfekcji rąk. 



2. Wszyscy pracownicy obsługujący imprezę plenerową zapoznali się z wytycznymi Ministerstwa 
Zdrowia  oraz  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnymi  na  stronie 
gov.pl/web/koronawirus w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich zadaniom. 

3. Do  pracy  podczas  imprezy  plenerowej  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby,  bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną. Pracownicy zostali  poinformowani, 
by w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w 
domu i zasięgnęli teleporady medycznej. 

IV. Zalecenia i procedury dla artystów:

1. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i ryzyku zarażenia przed 
przystąpieniem do pracy. 

2. Artyści powinni przeprowadzać pracę w możliwym dystansie od siebie. 

3. Zalecana jest dezynfekcja rąk przez artystów oraz miejsc, z którymi mają kontakt poprzez  
dotyk. 

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19:

1. W  przypadku  wystąpienia  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  u  uczestnika  imprezy 
plenerowej  bądź  pracownika  należy  odseparować  taką  osobę,  zalecane  jest  udanie  się 
indywidualnym  środkiem  transportu  do  domu  lub  na  oddział  zakaźny.  W  przypadku 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod alarmowy nr tel. 999 lub 112.

2. Incydent należy zgłosić Organizatorowi, wskazać przestrzeń, po której poruszała się osoba z 
podejrzeniem zakażenia. Należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz dezynfekcję terenu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że: 
1. Administratorem danych  jest  Miejsko-Gminny  Centrum Kultury  i  Sportu  w Choroszczy  (MGCKiS  w Choroszczy),  ul.  

Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713  

22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art.  6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów:
-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.  
374),

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
w celu  -  uczestnictwo  w imprezie  organizowanej  przez  MGCKiS  w Choroszczy  i  ewentualnym powiadamianiu  w  
sytuacji zagrożenie epidemiologicznego

4. Pani/Pana dane osobowe (w postaci  imienia, nazwiska oraz numeru telefonu)  są pozyskiwane w celu zapobiegania  
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Białymstoku oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

5.  Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  stanowiły  podstawy  do  podejmowania  decyzji  w  sposób  
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;

6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom 
międzynarodowym w rozumieniu RODO;



7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od dnia zakończenia imprezy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje prawo do:
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

9.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

10.  Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy 
czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o 
którym mowa w pkt 3.

11. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, jednak w przypadku ich nie poadania nie 
zostanie Pani/Pan wpuszczony na teren imprezy plenerowej.

12. Dane kontaktowe zebrane w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjj 
kryzysowych.

Imię i nazwisko Nr telefonu

Zapoznałem  się  z  wytycznymi  imprezy  plenerowej  XXI  Dzień
Ogórka  w  Kruszewie  w  dobie  pandemii  COVID19  organizowanej
przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 

                                           ........................................................................
                                                    Podpis

 13. Uczestnictwo w imprezie plenerowej jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego wytyczne uczestnik jest 
zobowiązany przestrzegać. 


