
REGULAMIN Wydarzenia pn. „Kulturalne Piątki”  

I. POSTANOWIENIA 

OGÓLNE:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału 

w wydarzeniu plenerowym pn. „Kulturalne Piątki”, zwanego dalej “Wydarzeniem”. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, zwane dalej “Organizatorem”. 

3. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu 

i obowiązaniem do jego przestrzegania. 

4. Wydarzenie ma charakter plenerowy. 

5. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. 

6. Każdy Uczestnik Wydarzenia obowiązany jest zachować się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób 

przebywających na terenie Wydarzenia, a w szczególności przestrzegać 

postanowień Regulaminu i przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń 

Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty 

pozostawione na terenie Wydarzenia. 

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na 

terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie, w stosunku do innych Uczestników, jak i na 

mieniu Organizatora.  

II. OGRANICZENIA W ZAKRESIE 

UCZESTNICTWA:  

1. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren 

Wydarzenia bądź wyprosić, bez podawania uzasadnienia, osoby:  

‒ znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  

‒ zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzające realne zagrożenie 

dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;  

2. Posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje 

alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne 

przedmioty stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia.  

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji Uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, 

na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z poleceniami obsługi.  



 

III. TERMIN I MIEJSCE:  

1. Wydarzenie odbędzie się w terminie: 14.08.2020 r. w godzinach 17.00-19.00.  

2. Miejsce wydarzenia: przystań nad Pilicą (ul. PCK 2/4), Tomaszów Mazowiecki. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W 

WYDARZENIU:  

1. Wydarzenie odbywa się na wyznaczonym terenie.  

2. Za dzieci uczestniczące w Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice 

(opiekunowie prawni).  

3. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są do zachowania bezpiecznej od siebie 

odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.  

4. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą 

ochronną lub utrzymywania bezpiecznej odległości min. 2 metry od siebie.  

5. Uczestnicy są obowiązani do posiadania własnych środków ochronnych ‒ 

maseczek, przyłbic. 

 6. Przed wejściem na teren Wydarzenia należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu na teren 

Wydarzenia.  

7. W przypadku korzystania z miejsc siedzących zlokalizowanych w miejscu 

odbywania się Wydarzenia Uczestnicy są obowiązani zajmować maksymalnie 

połowę dostępnych miejsc siedzących.  

8. W Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które mają objawy chorobowe, takie 

jak gorączka, kaszel, duszności.  

9. Osoby budzące podejrzenia co do stanu ich zdrowia, przy wejściu na teren 

Wydarzenia mogą zostać poproszone o poddanie się bezdotykowemu mierzeniu 

temperatury, przeprowadzanego przez obsługę.  

10. Osoba, u której stwierdzono temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza, nie 

zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.  

V. PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH  

1. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób 

uczestniczących w Wydarzeniu, będzie fotografowany. Uczestnik biorąc udział 

w Wydarzeniu, wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku (Dane Osobowe), 

utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, 

poprzez publikację na profilu społecznościowym Facebook i stronie internetowej 

Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających, w zakresie realizacji jego 

celów statutowych. Wizerunek może być również publikowany w pochodzących od 



Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, 

materiałach filmowych, oraz innych materiałach informacyjnych (także w wersji 

drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z 

Wydarzeniem lub dotyczącą go działalnością informacyjną lub promocyjną. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Organizator. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela wyjaśnień 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze 

swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, 

proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

hanna.cierpicka-trzonek@mck-tm.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i propagowania kultury, 

a także realizacji celów statutowych Organizatora poprzez upublicznienie 

dokumentacji zdjęciowej Wydarzenia kulturalnego na podstawie interesu 

publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

5. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane 

na stronach internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także 

w siedzibie Organizatora.  

 

VI. POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE:  

1. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu można uzyskać w Miejskim Centrum 

Kultury pod adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie 44 712 23 69. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz zakresu Wydarzenia. 

3. Spory związane z Wydarzeniem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.  

 

 

 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

PL. KOŚCIUSZKI 18, 97-200 TOMASZÓW MAZ. 

NIP 773 247 76 79 tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl 
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