
Regulamin 

uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych organizowanych w okresie 

pandemii COVID-19 przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie 

 

 
 I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Regulamin organizacji wydarzeń przygotowano w oparciu o Wytyczne dla organizatorów  

    imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  

    wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju  

    oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępne na stronach: www.gov.pl ;  

    www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

2. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego  

    Regulaminu. 

3. Regulamin będzie dostępny na terenie wydarzenia plenerowego oraz na stronie  

     internetowej  biblioteki: www.mbp.miastoszczytno.pl. 

4. Pracownicy Organizatora oraz uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania  

    bezpieczeństwa i higieny zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MKiDN.  

 

II. ZASADY ORGANIZACJI WYDARZENIA  

 

1. Liczba uczestników wydarzenia będzie limitowana i uzależniona od miejsca 

przeznaczonego na jego organizację. 
2. Organizator udostępni miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani   

    do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora.                                                                                     

    Ograniczenie nie dotyczy: 

1) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 

2)  osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan 

zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest złożenie pisemnego oświadczenia: 

1) o stanie zdrowia związanego z wirusem COVID-19,  

2) o przekazaniu danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem 

ewentualnej konieczności  udostępnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 12-100 Szczytno) oraz 

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) zgody na utrwalanie i publikację wizerunku. 

4. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Przed jego rozpoczęciem, należy  

    oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej  

    w Szczytnie.  

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 16 roku życia w trakcie  

    wydarzenia ponosi rodzic lub opiekun prawny. 

6. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu                 

    minimum 1,5 metra.  

7. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały  

    ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich  

    stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia.  

8. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji  

    dostępny jest na terenie wydarzenia. 

http://www.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.mbp.miastoszczytno.pl/


9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji  

    wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających  

    ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią COVID-19. 

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 

1. Administratorem danych  jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 

    12-100  Szczytno. 

2. Kontakt z Inspektorem  Danych Osobowych pod adresem e-mail: mbp@um.szczytno.pl 

 

3. Cele  przetwarzania  danych:  

1) wizerunek do upowszechniania  czytelnictwa i promocji  działań biblioteki. 

            Podstawa prawna: dobrowolne wyrażenie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a    

            oraz ustawa o bibliotekach (tj.  Dz.U. 2018 poz. 574). 

2) imię, nazwisko i numer telefonu uczestnika do ewentualnego poinformowania służb 

sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. 

4. Odbiorcami będą: 

1) prasa, Urząd Miejski w Szczytnie, YouTube, Facebook - zdjęcia 

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie oraz Główny Inspektorat 

Sanitarny - imię, nazwisko, numer telefonu  

5. Dane osobowe są  transferowane  poza UE. 

6. Okres przechowywania zdjęć będzie trwał do czasu ustania celu promocyjnego lub  

    wycofania zgody,  dane osobowe wymienione w pkt. 3 ppkt. 2 będą przechowywane przez  

    okres 14 dni od daty wydarzenia. 

7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

    dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia    

    przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie  

    do przenoszenia danych. 

8. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony 

    Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w  

      wydarzeniu i nie będą one  profilowane. 

 

mailto:mbp@um.szczytno.pl

