Regulamin dla uczestników plenerowego wydarzenia
kulturalno-artystycznego Garden of God 48h Las Palace
w trakcie epidemii wirusa COVID-19.
Zasady udziału w plenerowym wydarzeniu kulturalno-artystycznym Garden of God 48h
Las Palace zwanej dalej wydarzeniem:
§1
Postanowienia regulaminu wydarzenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej
z COVID-19:
1. Wstęp na wydarzenie plenerowe organizowane dn. 28-30.05.2021r. przez PBN sp. z.o o. mają
jedynie osoby, które dokonały zakupu biletu i na tej podstawie otrzymały tzw. wejściówkę,
lub bilet wstępu, a także wolontariusze oraz osoby wpisane na listę gości sporządzoną przez
organizatorów wydarzenia.
2. Każdy z uczestników wydarzenia jest zobowiązany wypełnić oświadczenie uczestnika
wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19, w którym podaje imię i nazwisko,
pesel oraz numer kontaktowy.
3. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia
potwierdzającego iż:
3.1. według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19;
3.2. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3.3 jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu
i poinformuje o tym organizatora.
4. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Środzie Wielkopolskiej, wytycznymi Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego - na wypadek wykrycia,
że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu plenerowym.
5. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty wydarzenia
przez organizatora, który jest administratorem tych danych.
4.1. Administratorem danych osobowych jest PBN sp. z.o o. ul. Jana Dekana 3, 64-100
Leszno,
NIP: 6972337629, REGON: 367764167. Administrator przetwarza dane osobowe na
podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem
zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału
uczestnika w wydarzeniu. przetwarza dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. i) w
zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.
(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania
epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji
udziału uczestnika w wydarzeniu.
8. W imprezie plenerowej może uczestniczyć maksymalnie 150 osób/widzów.
§2
Zasady organizacji widowni.
Udział uczestników/widzów w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.

zakrywania ust i nosa;
zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku lub na telefonie);
lub umowy wolontariusza, bądź dowodu tożsamości potwierdzającym obecność na liście
gości.
zachowania dystansu 2 m na terenie imprezy;
wypełnieniu oświadczenia uczestnika dotyczącego stanu zdrowia
respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego
z artystami;
wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem
dystansu;
wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
dostosowania się do zaleceń organizatora i służb porządkowych.
Nie zakłócania porządku publicznego
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb
informacyjnych zabezpieczających wydarzenie dokument uprawniający do wejścia
i przebywania na wydarzeniu lub dokument tożsamości;
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§3
Warunki uczestnictwa w wydarzeniu
1.Zakazuje się wstępu na wydarzenie osobom, które:
a. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

środków

odurzających,

b. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla
bezpieczeństwa
lub
porządku
publicznego;
c. nie ukończyły 21 roku życia

d. mają podejrzenie zakażenia Covid-19 lub przebywają na kwarantannie domowej.
e.
Z
podwyższoną
temperaturą
ciała
(powyżej
37,5°C)
f. wnoszą własne napoje lub produkty spożywcze
2. Podczas wydarzenia zabrania się w szczególności:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego
utrudnienia rozpoznania osoby;
b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych,
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym,
światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do
głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
c. rzucania przedmiotami;
d. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym także laserów itp.;
e. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi
przez Organizatora;
f. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
g. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
h. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o
podobnym działaniu;
i. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
j. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników
imprezy masowej;
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na wydarzeniu:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako
broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub
wulgarne;
f. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

g. kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub
obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu,
dźwięku, opisu wydarzenia poprzez Internet.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu,
jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu
zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem
§4
Uprawnienia uczestnika wydarzenia
1. Uczestnik wydarzenia ma prawo:
a. przebywać na terenie, na którym wydarzenie się odbywa w czasie jego trwania , tj. od
chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia wydarzenia;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w wydarzeniu wyrażając swoje emocje, co jest
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa
oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania
praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. składania skarg i wniosków.
d. do informacji o umiejscowieniu punktów, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych
oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub
służby ratownicze;
§5
Postanowienia szczególne wydarzenia
1.Z nieruchomości położonej na terenie kompleksu parkowo-pałacowym tj. z budynku mogą
korzystać jedynie organizatorzy wydarzenia wraz z wolontariuszami oraz artystami.
§6
Postanowienia końcowe
1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem
imprezy masowej, regulaminem obiektu mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
2. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej
karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie
po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania;
b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w
wydychanym powietrzu;
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
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