
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zasady reżimu sanitarnego COVID-19 
podczas XVII Wiosennych Impresji Tanecznych w Domu Kultury w Hałcnowie 

w dniu 19.06.2021 

 
1. Warunkiem udziału w XVII Wiosennych Impresjach Tanecznych organizowanych przez 

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie, który jest wydarzeniem artystycznym, jest akceptacja 

przez każdego uczestnika oraz instruktora/opiekuna zasad reżimu sanitarnego 

obowiązujących podczas Festiwalu. 

2. Każdy uczestnik, instruktor/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury przy wejściu do 

obiektu, w którym będzie odbywał się Festiwal będący wydarzeniem artystycznym. 

W przypadku uzyskania pomiarem temperaturę 38,0 stopni i powyżej, uczestnik, 

instruktor/opiekun nie zostanie wpuszczony na teren Domu Kultury 

3. W XVII Wiosennych Impresjach Tanecznych, który jest wydarzeniem artystycznym mogą 

wziąć udział tylko osoby zdrowe, bez objawów, infekcji, które sugerują chorobę, w okresie 

14 dni przez datą turnieju nie miały kontaktu z osobą zakażoną, przebywającą na 

kwarantannie czy za granicą kraju oraz które dostarczyły w dniu turnieju wypełnione i 

podpisane oświadczenie COVID-19. 

4. Po przyjeździe na miejsce Festiwalu tylko instruktor/opiekun uczestnika dokonuje rejestracji 

wraz z kompletem dokumentów: oświadczenia COVID-19 od wszystkich biorących udział 

w Festiwalu z danej placówki oraz poświadcza podpisem, że wszyscy uczestnicy oraz 

instruktorzy/opiekunowie zapoznali się z regulaminem XVII Wiosennych Impresjach 

Tanecznych i zasadami reżimu sanitarnego. 

5. Przy wejściu do Domu Kultury, w którym odbywać się będzie wydarzenie należy 

obowiązkowo zdezynfekować ręce. W razie uczulenia uczestnik/instruktor/opiekun 

powinien posiadać przy sobie prywatne środki do dezynfekcji rąk. 

6. Na terenie całego obiektu jest OBOWIĄZKOWE zasłanianie ust i nosa maseczką. Z tego 

obowiązku zwolnienie są tylko uczestnicy podczas swojej prezentacji na scenie. Osoby, 

które nie będą przestrzegały tego obowiązku będą proszone o opuszczenie obiektu. 

7. W danej garderobie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które są przypisane do danej 

garderoby. 

8. Festiwal będzie podzielony na odpowiednie bloki z danych kategorii tanecznych 

i wiekowych z zachowaniem odstępów czasowych pozwalających na bezpieczną wymianę 

uczestników. Godziny rozpoczęcia danego bloku będą podane w programie wydarzenia. 

Każda godzina kategorii może ulec przesunięciu. 

9. Wszyscy uczestnicy wydarzenia, instruktorzy/opiekunowie zobowiązani są do 

zachowywania odległości między sobą 1,5 metra, za wyjątkiem uczestników biorących 

udział w prezentacji na scenie oraz do bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom 

osób należących do obsługi wydarzenia. 

10.  Uczestnicy bezpośrednio przed prezentacją zostawiają maseczki w odpowiednio 

przygotowanym miejscu za kulisami, skąd po zakończeniu prezentacji zabierają je 

z powrotem i zakładają. 

11. Po każdej prezentacji zostanie zachowany czas na swobodne przemieszczenie się kolejnej 

grupy. 

12. Podczas ogłoszenia wyników w danej kategorii wiekowej instruktor/opiekun wybiera jedną 

osobą, która będzie reprezentowała pozostały skład zespołu wraz z Nim na scenie.  



13. Podczas wydarzenia będzie wydzielona specjalna strefa, w której będzie opieka medyczna. 

14.  Każdy uczestnik, instruktor/opiekun biorący udział w Festiwalu, będącym wydarzeniem 

artystycznym zobowiązany jest do akceptacji i podpisania zapoznania się z zasadami reżimu 

sanitarnego obowiązującymi podczas turnieju. 
15.  XVII Wiosenne Impresje Taneczne będące wydarzeniem artystycznym odbywać się będzie 

bez udziału publiczności. Na teren obiektu wstęp mają tylko uczestnicy wraz z instruktorem 

i opiekunem, którzy mają założone opaski otrzymane przez instruktora podczas rejestracji. 

 

 

  



Bielsko–Biała, dn. ……………….. 
…………………………………………………….  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………. 
(nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM STANIE ZDROWIA,  
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę dla placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej – Domu Kultury w Hałcnowie 
w związku z organizowaniem przez nią w dniu 19 czerwca 2021 roku imprezy XVII Wiosenne Impresje Taneczne na 
przetwarzanie moich/mojego dziecka:  …………………………………………………..*) danych osobowych tj.: imię, 
nazwisko i nr telefonu w związku z niebezpieczeństwem związanym z COVID-19 i przekazanie tych danych służbom 
Głównego Inspektora Sanitarnego i służbom porządkowym na podstawie 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, (w sytuacjach zaistnienia zagrożenia).  
 
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w Miejskim 
Domu Kultury w Bielsku-Białej w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 
  
Według mojej najlepszej wiedzy oświadczam, że nie jestem / moje dziecko* nie jest osobą zakażoną oraz  
nie przebywam/wa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
*) niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dane w postaci oświadczenia o stanie zdrowia zbierane są przez uprawnionych pracowników zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  
 
Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) informuje się, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 12, 43–300 Bielsko–Biała; tel. 33 829 76 

50, e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 
zapewniony pod adresem: e-mail: iod@mdk.bielsko.pl, lub listownie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz dane o stanie zdrowia są przetwarzane w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie 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 oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
Podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. e RODO - zadania realizowane w interesie publicznym oraz art. 9 
ust. 2 lit. i RODO - ochrona interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą służby Głównego Inspektora Sanitarnego, służby porządkowe oraz podmioty 
uprawnione do odbioru danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także upoważnieni pracownicy 
Administratora; 

5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 14 dni od daty 
ich pozyskania;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, dlatego jej brak oznaczać będzie 
brak możliwości udziału w imprezie. 

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych; 

11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 
dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

..………………………………………  
Czytelny podpis osoby (rodzica/opiekuna prawnego)

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


 


