
Wyciąg zapisów z regulaminu imprezy masowej dotyczący obostrzeń sanitarnych: 

RESTRYKCJE SANITARNE  

W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOWIRUSA SARS-CoV-2 

 1.      W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego Organizator informuje: 

a.     Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest przedstawienie na wejściu jednego z niżej 

wymienionych dokumentów: 

I.      Pisemne, indywidualne oświadczenie uczestnika że według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym, 

II.    Unijny Certyfikat Covid (UCC) 

III.   Certyfikat szczepienia w aplikacji mObywatel (okazany kod QR w aplikacji), 

IV.  Dokument z portalu pacjent.gov.pl znajdujący się w zakładce Profilaktyka > 

Szczepienia (wydrukowane zaświadczenie) 

b.     Zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z Wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce” publikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Rozwoju w Wydarzeniu 

nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia, w trakcie 

Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik 

Wydarzenia  ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

c.     Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów 

administracji rządowej oraz Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa 

epidemicznego, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do posiadania na Terenie 

Wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w Wytycznych Organizatora w 

zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, a także do stosowania się do 

obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Informacje o aktualnie 

obowiązujących zasadach postępowania opublikowanych na stronie internetowej 

organizatora oraz przy wejściach na Teren Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia 

zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi Wytycznymi Organizatora w 

zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator ma prawo do odmowy wstępu 

http://pacjent.gov/


na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia oraz ze Stref Uczestników 

Wydarzenia te osoby które  niestosują się do obowiązujących zasad postępowania, 

bez prawa do reklamacji i innych roszczeń. 

d.     Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest posiadanie przez Uczestnika Wydarzenia 

ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19, certyfikatu szczepienia z aplikacji 

mObywatel, poświadczenia przyjęcia szczepionki na COVID-19 z 

portalu pacjent.gov.pl lub złożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia, że 

według swojej najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie 

takie zawiera również imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia a także dane 

kontaktowe umożliwiające kontakt z Uczestnikiem Wydarzenia lub jego Opiekunem 

Prawnym po zakończeniu Wydarzenia – telefon. Wzór oświadczenia określa i 

udostępnia Organizator. 

e.     Niezłożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia określonego powyżej lub 

brak posiadania ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19 skutkować będzie 

odmową wstępu na Wydarzenie. 

f.      Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których 

mowa powyżej mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór 

epidemiologiczny na danym terenie. 

g.     Administratorem danych osobowych jest Target Sound w Katowicach. Dane osobowe 

przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania 

danych osobowych dotyczących posiadania ważnego Europejskiego Certyfikatu 

COVID-19 oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wstępu na 

Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność 

do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, 

polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dane 

osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa 

powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres 10 dni od daty złożenia 

oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

h.     Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do 

samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę. 
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i.      Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowywania dystansu min. 1,5 m oraz do 

dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy. 

  

j.      Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń 

Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych. 

Regulamin dla uczestników będzie dostępny przy wejściu na teren imprezy masowej. 

 

Zapisy opierają się o aktualne zasady sanitarne dotyczące imprez i są aktualnie stosowane 

podczas imprez zabezpieczanych przez naszą firmę ochroniarską. 

 

 


