
Szanowni Widzowie!
Cieszymy się , że mamy możliwość ponownie zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie. Nowa sytuacja sanitarno-epidemiologiczna wymaga

dostosowania się do nowych zasad bezpieczeństwa, prezentowanych w niniejszym Regulaminie. 
Są to kwestie niezwykle istotne, z którymi należy się zapoznać przed zakupem biletu. 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem oraz o ścisłe jego przestrzeganie. 
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z kasą. 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w  
wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie
w obiektach OWE ODRA przy ul. Młyńskiej 3 oraz Ośrodka Kultury przy ul. 11 Listopada 27 (zwany dalej 
CENTRUM).

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-
trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2 

1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany 
dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu. 

2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i 
zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. 

3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły 
Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3 

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w CENTRUM zasad 
porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także
do stosowania się do wytycznych pracowników CENTRUM. 

2. Pracownicy CENTRUM są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie 
przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku cena za Bilet 
takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 4 

1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem 
epidemiologicznym. 

2. Przed wejściem do CENTRUM każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 
wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia Oświadczenia   taka osoba
jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w 
Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5 

1. CENTRUM udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu formularz (zwany dalej „Formularzem”), w
którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych. 

2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest rekomendowane, służy uzyskaniu możliwości skontaktowania 
się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
w związku z udziałem w Wydarzeniu. 

3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w 
Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez CENTRUM właściwym służbom
sanitarnym. 

4. Formularz będzie przechowywany przez CENTRUM przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

§ 6 

1. CENTRUM może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do CENTRUM.
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2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje 
odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby 
nie podlega zwrotowi.

§ 7 

1. Na terenie CENTRUM należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, przy czym ten 
obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas Wydarzenia (obowiązek zakrywania ust i 
nosa nie dotyczy dzieci do lat 4) 

2. CENTRUM nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic. Maseczki możliwe są do nabycia odpłatnie w kasie. 
3. Na terenie CENTRUM, w tym także podczas wchodzenia na teren CENTRUM wchodzenia na widownię, 

zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z CENTRUM należy bezwzględnie przestrzegać regulacji 
porządkowych i wytycznych pracowników; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 
2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m. 

4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do dezynfekcji rąk za pomocą środka dezynfekującego 
zapewnionego przez CENTRUM, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na 
obiekty Centrum lub widowni albo opuszczania tych miejsc. 

5. Pracownicy CENTRUM są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie 
przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej 
osoby nie podlega zwrotowi.

§ 8 

1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na sale CENTRUM będzie rozpoczynana  20 minut przed   
rozpoczęciem Wydarzenia. 

2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren  CENTRUM, a cena za Bilet takiej osoby nie podlega 
zwrotowi.

§ 9 

1. CENTRUM udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc. 
2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez 

CENTRUM. 
3. Miejsca powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, 

przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 
uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na 
stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Numery miejsc  na biletach mogą nie pokrywać się z 
miejscami, które zostaną wyznaczone przez obsługę w dniu  wydarzenia. 

4. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc. 
5. Pracownicy CENTRUM są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie 

przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej 
osoby nie podlega zwrotowi.

§ 10 

1. Zakup biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.kultura.olawa.pl oraz bezpośrednio w 
kasie.

§ 11 

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie CENTRUM mogą być uzupełniane lub 
zmieniane w każdym czasie. 

2. Regulamin obowiązuje od 19.08.2020r. i pozostaje w mocy do odwołania.

http://www.kultura.olawa.pl/


                                                                                             COVID – 19 / oświadczenie CS

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………..……………………………
Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy

……………………………………………………………………………………………………
Nazwa wybranych zajęć

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -
19 podczas zajęć organizowanych w Centrum Sztuki w Oławie.

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  procedurami  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w CS i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do CS w razie zakażenia
wirusem COVID-19 na terenie Centrum Sztuki w Oławie.

Jednocześnie oświadczam, że:

1)  według  mojej  wiedzy  jestem  zdrowy/a,  nie  posiadam  żadnych  objawów  zakażenia
koronawirusem, nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem
2) nie przebywam na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemiologicznym 
3) biorę pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

W przypadku gdy zostanę objęty/a kwarantanną związaną z  Covid-19,  zobowiązuję  się  do
nieprzychodzenia na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Centrum Sztuki w
Oławie. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w
szczególności  za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez
Centrum Sztuki lub osoby trzecie.

                                                                          …………..………..………………………………………………
                                                                                                  Data i podpis



Szanowni Państwo,
Informujemy,  iż  zgodnie  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), realizując wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Centrum Sztuki w
Oławie  pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i  nr telefonu na
wypadek  stwierdzenia  u  któregoś  z  uczestników  zakażenia  SARS-CoV-2  w  celu
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  
o  ochronie  danych)  dalej:  RODO, Administratorem pozyskanych  danych  osobowych  jest  Centrum
Sztuki w Oławie (dalej CS) z siedzibą w Oławie, ul. Młyńska 3, kod pocztowy 55-200, adres e-mail:
sekretariat@kultura.olawa.  pl,  tel. 71 313 28 29.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3,
55-200 Oława.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  celu  poinformowanie  osoby  
o możliwości kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,  w
związku  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) oraz wytycznymi dla organizatorów
imprez  kulturalnych  
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

5. Odbiorcą  zebranych  danych  osobowych  są  wyłącznie  podmioty  upoważnione  do  otrzymania  tych
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto CS może przekazywać dane wyłącznie
dwóm grupom odbiorców:
a. osobom upoważnionym przez CS, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp

do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b. podmiotom przetwarzającym, którym CS zleci czynności wymagające przetwarzania danych, tj.

firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Centrum Sztuki w Oławie.

1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od ich zebrania.

2. W związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  przez  CS każdej  osobie  przysługują  następujące
prawa:
a. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania ich sprostowania,
c. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art.

17 ust. 3 RODO),
d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

8. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do CS z odpowiednim wnioskiem.  
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail CS, listownie na adres CS lub bezpośrednio na adres
e-mail inspektora ochrony danych, tj. iod@kultura.olawa.pl. CS zrealizuje przysługujące osobie prawa 
o ile nie będą istniały przesłanki lub na CS nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych
przepisów zwalniający CS z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca
wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego
jej prawa.

9.   Każdej  osobie,  która  uzna,  że  CS  przetwarza  jej  dane  w  sposób  naruszający  przepisy  RODO,
przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  dla  ochrony  danych
osobowych  ze  względu  na  miejsce  pobytu  osoby,  wykonywania  pracy  lub  miejsca  popełnienia
domniemanego  naruszenia.  Na  terytorium  Polski  organem  takim  jest  Urząd  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  bez  ich  podania  nie  możliwe  będzie
poinformowanie   
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 osoby o ewentualnej styczności z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

11. Centrum Sztuki nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


