
Zarządzenie Nr .f.f /.~ 
Starosty Puławskiego . 
/ 11~/b.H?/>JI 'IL-- . z dnia/. ·tor;~.-:- . ...-.·.·,{~ .... 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury" 

organizowanego w trakcie epidemii wirusa SARS-Co V-2 w Polsce 

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z Wytycznymi 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mińisterstwa Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zarządzam co następuje: 

§ 1 
Zatwierdzam Regulamin „20. Powiatowego Dnia Kultury" organizowanego w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Promocji, Kultury, 

Sportu i Turystyki. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

BTAROSTA 
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Załącznik do Zarządzenia Nr .. ff ( ~ 
Starosty Pui/;skiego 

z dnia L f,'Z~'&ll,'/e/.2020 r. 

REGULAMIN 
„20. POWIATOWEGO DNIA KUL TURY" ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE EPIDEMII 

WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE 

§ 1. 
1. Regulamin „20. Powiatowego Dnia Kultury", zwany dalej „Regulaminem", został wydany 

w związku z organizacją w dniu 11 października 2020 r. ,,20. Powiatowego Dnia Kultury" 
zwanego dalej „Uroczystością", w ogrodzie przy Młodzieżowym Domu Kultury w 
Puławach, ul. Sieroszewskiego 4. 

2. Organizatorem Uroczystości jest Starostwo Powiatowe w Puławach przy współpracy 
Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Puławach. 

3. Regulamin określa warunki i zasady zachowania się osób obecnych na Uroczystości. 
4. Wejście i przebywanie osób na terenie Uroczystości oznacza bezwzględną akceptację 

Regulaminu. Osoby znajdujące się na terenie Uroczystości są obowiązane zachowywać 
się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

§ 2. 
Warunki uczestnictwa w Uroczystości 

1. Uroczystość przebiegnie w formie plenerowego wręczenia Dorocznych Nagród Starosty 
Puławskiego w Dziedzinie Kultury oraz koncertu. 

2. Uroczystość, której dotyczy Regulamin nie ma charakteru imprezy masowej, o której 
mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2171 ). 

3. Wstęp na teren Uroczystości mają osoby zaproszone oraz przybyłe z własnej inicjatywy 
o ile zmieszczą się w dostępnym limicie 200 osób obecnych na uroczystości. 

4. Na teren Uroczystości może wejść oraz przebywać na nim wyłącznie osoba, która: 
1) nie znajduje się pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych działających podobnie; 
2) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu; 
3) stosuje się do zarządzeń i poleceń organizatorów Uroczystości, pracowników służby 

informacyjnej i porządkowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji 
lub pracowników innych uprawnionych służb i organów - do ich poleceń. 

§ 3. 
1. Zabrania się wnoszenia na teren Uroczystości i posiadania: 

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych; 

2) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych 
działających podobnie; 

3) pojemników do rozpylania gazu, substancji palnych, żrących lub farbujących; 
4) wyrobów pirotechnicznych bez zezwolenia organizatorów. 
2. Zabrania się: 

1) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej; 
2) niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, pojemników 

zawierających odpady itp. oraz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 
3) rzucania przedmiotami; 
4) ,załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
5) rozniecania i podsycania ognia; 
6) zaśmiecania terenu. 
3. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatorów: wprowadzania, wnoszenia 

lub wwożenia na teren Uroczystości zwierząt. 
4. Zabrania się wstępu na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy 

w szczególności sceny, zaplecza sceny i stanowiska akustyka. 



§ 4. 
Transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie 

Uroczystości mogą odbywać się wyłącznie za zgodą organizatorów. 
§ 5. 

Udział uczestników w Uroczystości jest dopuszczalny pod warunkiem: 
1) posiadania oraz używania maseczki zakrywającej usta i nos przez uczestników podczas 

poruszania się na terenie Uroczystości; 
2) zachowania odpowiedniego dystansu: min. 1,5 metra od innego uczestnika Uroczystości; 
3) braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.; 
4) nieprzebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
5) wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników; 
6) przejścia rejestracji przed wejściem na teren Uroczystości; 
7) zdezynfekowania dłoni przy wejściu na teren Uroczystości; 
8) poddania się pomiarowi temperatury ciała; 
9) złożenia ankiety i klauzuli informacyjnej będących załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu; 
1 O) korzystania z udostępnionych na terenie Uroczystości płynów do dezynfekcji rąk. 

§ 6. 
Uczestnik Uroczystości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 
przez niego na terenie, gdzie odbywają się uroczystości w stosunku do innych jej 
uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatorów. 

§ 7. 
1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją: 
1) kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Uroczystości zobowiązany 

jest: 
- powiadomić osoby obecrie na terenie Uroczystości - pełniące obowiązki w zakresie 
zabezpieczenia pod względem porządkowym i bezpieczeństwa lub powiadomić 
pracowników, którzy noszą w widocznym miejscu identyfikatory z napisem „organizator", 
- powiadomić uczestników Uroczystości znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu i jak 
najszybciej opuścić miejsce zagrożenia; 
2) organizatorzy zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze 

i równocześnie rozpocząć akcję ratowniczo - gaśniczą lub ewakuację; 
3) do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek na terenie Uroczystości; 
4) każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

a) w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, 
b) należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem, 
c) nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, 

do tego celu służą odpowiednie gaśnice znajdujące się na terenie obiektu 
Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, 

d) w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne. 
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek. 

§ 8. 
1. Przebieg Uroczystości może być utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 
2. Osoby uczestniczące w Uroczystości, o których mowa w Regulaminie wyrażają zgodę 

na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku i/lub głosu (w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo), 
a także rozpowszechnianie wizerunku i głosu w mediach (prasa, radio, telewizja, strona 
internetowa). 

§ 9. 
Regulamin jest dostępny do wglądu: 

1) na stronie internetowej www.pulawy.powiat.pl: 
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2) na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Uroczystości; 
3) w siedzibie organizatora. 

§ 10. 
Osoby uczestniczące w Uroczystości, o której mowa w niniejszym Regulaminie, 

zobowiązane są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania 
i ochrony danych osobowych dostępnych na stronie internetowej www.pulawy.powiat.pl. 

STAROSTA 

Mfu~ 
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Załącznik do Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury" 
organizowanego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

20. Powiatowy Dzień Kultury, Puławy 11.10.2020 r. 

ANKIETA 

INFORMACJA: Oświadczam, że poniższe dane są zgodne z prawdą i zdaje sobie sprawę, 
że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność 
cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku, gdy okaże się, że jestem chory - również 
na odpowiedzialność karną. 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu do kontaktu, e-mail 

Podkreślić właściwe: 
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/dziecko/podopieczny/któryś 

z domowników za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? 
Tak/ Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

Tak/ Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach 
transmisji koronawirusa? 

Tak/ Nie 

4. Czy Pan(i)/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty 
nadzorem epidemiologicznym/kwarantanną? 

Tak/ Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, 
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

Tak/ Nie 

Inne nietypowe. Proszę podać jakie 

6. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały ww. objawy 
u kogoś z domowników? 

Tak/ Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w zakresie imienia, 
nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia 
epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Uroczystości. 

Data Podpis . 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem na ww. Uroczystość. 

Data Podpis . 



Załącznik do Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury" 
organizowanego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

Klauzula informacyjna 
dotycząca zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zawartych w ankiecie stanowiącej 
Załącznik do Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury" organizowanego w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 95146/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 

1. Administrator Danych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator „20. Powiatowego Dnia Kultury"" zwanego dalej 
,,Uroczystością" - Starosta Puławski z siedzibą al. Królewska 19, 24-100 Puławy. Można się z nami kontaktować: 
- listownie pod wskazany powyżej adres, 
- mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pl. 
Starosta Puławski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: 
- listownie pod wskazany powyżej adres, 
- mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pl. 
2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą 
przetwarzać dane osobowe; podmioty, którym na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych 
osobowych; organy wykonujące zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej; organy publiczne i podmioty, którym dane 
osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 
3. Cel przetwarzania danych osobowych. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego podczas organizacji 
Uroczystości w związku z panującym stanem epidemii COV/0-19, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom Uroczystości poprzez wprowadzenie dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie Uroczystości. 
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, w trosce o dobro pozostałych uczestników Uroczystości, Organizator 
odmówi uczestnikowi udziału w Uroczystości. Przetwarzanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres e-mail) odbywa się w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, 
że osoba zakażona brała udział w Uroczystości - podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do uczestnictwa w Uroczystości. · 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1) dotyczących stanu zdrowia jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO - jest to konieczne ze względu na istotny interes 
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego; 

2) kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: 
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ale nie dłużej 
niż przez okres 14 dni. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Przysługuje Państwu prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważycie Państwo, 

że są niekompletne; 
3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. 

jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość danych; 

4) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e 
RODO); 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę); 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym do profilowania. 
8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (81) 8861149. 

(miejscowość, data i podpis poinformowanego) 


