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Regulamin wstępu na Biesiadę Senioralną dla uczestników w trakcie epidemii COVID-19 

 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „Biesiada Senioralna” (dalej: „Wydarzenie”) jest Miejskie 

Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki (dalej: „Organizator”). 

2. Wydarzenie odbędzie się 20 października 2021 r. w godzinach 17-19.30 w Miejskim Centrum 

Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niebrowska 50. 

3. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy od godziny 16.45. 

4. Wydarzenie jest biletowane. Cena biletu wynosi 10 zł. 

5. Zakup biletu na Wydarzenie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu  

i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.  

6. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 50 lat. 

7. Na teren Wydarzenia może wejść maksymalnie 50 osób. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii, do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko 

COVID-19. Organizator zastrzega, że maksymalna liczba uczestników może się zmienić z 

uwagi na obowiązujące w dniu Wydarzenia przepisy związane ze stanem epidemii COVID-19.  

8. Na terenie Wydarzenia zabrania się: 

a. przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

b.  spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przyjmowania innych używek, 

c.  wprowadzania psów i innych zwierząt. 

9. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi. Osoby 

naruszające niniejszy Regulamin, naruszające porządek publiczny zostaną wydalone z terenu 

Wydarzenia. 

10. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze 

stanem epidemii COVID-19.  

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

gorączka, kaszel, duszności.  

12. Przed wejściem do sali należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu. 

13. Podczas Wydarzenia wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są utrzymywać 

bezpieczną odległość od innych osób. Należy zajmować wyłącznie miejsca wyznaczone przez 

Organizatora. 

14. Usta i nos muszą być obligatoryjnie osłonięte (za pomocą maseczki ochronnej). Organizator 

nie zapewnia maseczek. Dopuszcza się zdjęcie maseczki podczas spożywania posiłków  

i napojów.  

15. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, 

kaszel, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia. Taka 

osoba zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do lekarza. 

16.  W przypadku stwierdzenia u osoby znajdującej się na terenie Wydarzenia wyraźnych oznak 

choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu, osoba taka 

zostanie odizolowana od innych osób. Organizator wyznaczył pracownika, którego zadaniem 

będzie odizolowanie chorej osoby oraz kontakt telefoniczny z lekarzem. W razie pogarszania 
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się stanu zdrowia pracownik zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości 

zakażenia koronawirusem.  

17. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego COVID-19 

znaleźć można na https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

18.  Organizator zastrzega, że Wydarzenie może być rejestrowane oraz fotografowane. Nagrania 

oraz fotografie zostaną wykorzystane w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego 

Centrum Kultury – w szczególności opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku 

Organizatora, a także w lokalnych mediach.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Wydarzenia oraz do jego 

odwołania. 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w związku z wydarzeniem kulturalnym 
jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy pl. Tadeusza 
Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl. 

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO należy skontaktować się z 
Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl. 

3. Dane osobowe wraz z wizerunkiem osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane w celach 
statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w mediach 
tradycyjnych i społecznościowych oraz na stronie internetowej. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym i konieczne dla realizacji zadań kulturalnych związanych z naszą 
działalnością. 

5. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.  

6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż zakończenie wydarzenia 
kulturalnego lub zamieszczone na czas nieokreślony w mediach społecznościowych i na 
naszej stronie internetowej jako kulturalne wydarzenie grupowe oraz jako dane archiwalne 
w związku z naszą działalnością kulturalną. 

7. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

8. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  
9. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 
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