REGULAMIN
UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
AKADEMIĘ MUZYCZNĄ IM I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych
w okresie epidemii COVID-19 przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
(dalej odpowiednio: „wydarzenie” i „Akademia”) na terenie budynków Akademii.
2. W Akademii obowiązują szczególne zasady przebywania na jej terenie w związku z epidemią,
wobec czego każdego z uczestników wydarzeń obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu
sanitarnego w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.
3. Akademia podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się
COVID-19, w tym wynikających z 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. Uczestnikom zaleca się zapoznanie ze wskazanymi wytycznymi, które dostępne są
na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnychirozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz bieżące zapoznawanie się ze
stanem prawnym w zakresie udostępniania wydarzeń kulturalnych widzom.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Akademii zasad porządkowych
powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Akademii, a także do
stosowania się do wytycznych pracowników Akademii.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że uczestnictwo w wydarzeniu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany
przestrzegać.

§2
1. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która:
a. jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie;
b. przebywa na kwarantannie;
c. jest pod nadzorem epidemiologicznym;
d. posiada wyraźne oznaki infekcji takie jak temperatura ciała przekraczająca 38 stopni
Celsjusza, kaszel, duszności.
2. Przed wejściem na teren Akademii uczestnik jest zobowiązany do złożenia pracownikowi
Akademii (przy wejściu) pisemnego oświadczenia (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie
internetowej Akademii oraz przy wejściu do Akademii; dalej „Oświadczenie”), że nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze swoją wiedzą nie jest osobą
zakażoną. Ponadto widz powinien podać dane kontaktowe (nr telefonu lub adres email) w celu
ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba
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zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacja o sposobach przetwarzania danych
osobowych zawarta jest we wzorze Oświadczenia.
W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się uczestników przed wejściem do
Akademii zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia przed
przybyciem.
Akademia ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydarzenia osoby, która nie złoży
stosownego oświadczenia bez prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Akademia może wprowadzić procedurę anonimowego pomiaru temperatury ciała każdej osoby
wchodzącej do Akademii. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie
temperatury ciała wyższej niż 38 stopni Celsjusza spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby
do udziału w wydarzeniu bez prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Akademia może na bieżąco regulować zasady wchodzenia i wychodzenia uczestników na teren
Akademii w szczególności poprzez:
a. umożliwienie wejścia najwcześniej w określonym czasie przed rozpoczęciem wydarzenia,
b. podział uczestników na grupy na potrzeby wejścia i zajęcia miejsc, a także wyjścia z Akademii
z uwzględnieniem różnych czasów tych działań oraz różnych wejść bądź wyjść z Akademii.

§3
1. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek:
a. samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne
środki zasłaniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie
Akademii poprzez zakrycie ust i nosa;
b. zachowania odległości co najmniej 1,5 m, a w przypadku tworzenia się kolejek – 2 metrów,
od innych uczestników (nie dotyczy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym);
c. używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Akademii przed
każdorazowym wejściem do budynków Akademii;
d. wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu
pojemników;
e. dostosowania się do ustalonych ograniczeń w zakresie liczby osób mogących przebywać
jednocześnie w określonych pomieszczeniach (w szczególności toaletach);
f. korzystania ze schodów, z pominięciem windy, przy czym powyższe nie dotyczy osób o
szczególnych potrzebach: osób starszych, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami.
2. Uczestnicy są nadto zobowiązani do przestrzegania następujących zasad uczestnictwa:
a. zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych na bilecie lub innego dopuszczonego do
użytkowania z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek
zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:


uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,


jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą,
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.

2

W takiej sytuacji należy zgłosić się do pracownika Akademii, która dokona wskazania miejsca
i ewentualnej zmiany oznaczeń miejsc sąsiadujących;
b. w przypadku zakupu biletów on-line okazywania ich na urządzeniu mobilnym (jeśli dotyczy).
c. stosowania się do komunikatów i wskazówek pracowników Akademii dotyczących w
szczególności przepływu (wejść, wyjść i przemieszczania się uczestników).
3. Z uwagi na brak możliwości udostępnienia szatni dla uczestników wydarzenia uczestnicy, którzy
zdejmą odzież wierzchnią zobowiązani są do jej zabrania ze sobą na wyznaczone dla nich
miejsce. Odzież może być położona na wolnym miejscu obok uczestnika jeżeli z uwzględnieniem
rozlokowania miejsc wolnych w danym rzędzie obok uczestnika jest wolne miejsce niezajęte
uprzednio przez odzież wierzchnią innego uczestnika.
4. Przypadek nawet jednorazowego naruszenia któregokolwiek z wymienionych obowiązków może
skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu lub zobowiązywać osoby dopuszczające się
naruszenia do opuszczenia terenu Akademii bez prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

§4
1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Akademii mogą być
uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie i podane do wiadomości uczestników także poprzez
ogłoszenie podczas wydarzenia.
2. Regulamin obowiązuje od 7 września 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

§5
Akademia informuje niniejszym zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
a. administratorem danych osobowych uczestników podanych w Oświadczeniu jest Akademia
Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87 61-808
Poznań, dane kontaktowe:
tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76, adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl;
b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: pod
adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl
c. dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej:
 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.1000 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;
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji
udziału uczestnika w wydarzeniu;
d. dane uczestników będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia;
e. dane osobowe uczestników mogą być przekazane do właściwych służb sanitarnych (np.
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa);
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f.

każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia
przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych osobowych;
g. każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w wydarzeniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów
prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu;
i. w oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
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