
Regulamin korzystania z sali widowiskowej w budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji                      
 w Ornontowicach oraz wydarzeń plenerowych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach, zespołach, kołach, klubach i sekcjach zainteresowań ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji. 

1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację postanowień regulaminu.
2. W zależności od charakteru prowadzonych zajęć opiekę nad uczestnikiem podczas ich trwania sprawuje instruktor lub rodzic i jest on

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie każdej osoby będącej pod jego opieką. 
3. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza salą zajęć. 
4. Instruktorzy prowadzą dokumentację merytoryczną swoich zajęć oraz weryfikują obecność uczestników. 
5. Bezpośrednią  opiekę  merytoryczną  nad  instruktorami  i  zajęciami  sprawują  wyznaczeni  Pracownicy  ARTerii  CKiP  przy  

ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach.
6. Opłaty  można  uiszczać  w sekretariacie  ARTerii  lub  przelewem bankowym  -  na  rachunek bankowy  podany  na  stronie  ARTerii  

w zakładce kontakt. 
7. W trakcie organizowanych zajęć i imprez może być wykonywana dokumentacja fotograficzna i filmowa, która może być publikowana

w internecie  oraz  mediach,  wyłącznie  w celu  zgodnym z  prowadzoną  przez  ARTerię  działalnością  kulturalną  oraz  promocyjną.
Poprzez swój udział w wydarzeniach/imprezach udzielam ARTerii  CKiP nieodwołalnego i  nieodpłatnego prawa do wykorzystania
wielokrotnego mojego wizerunku oraz wyrażam zgodę na przekazanie zdjęć, nagrań sponsorom lub współorganizatorom tychże
wydarzeń. 

8. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:  odpowiedniego i  kulturalnego zachowania,  bezwzględnego przestrzegania i  wykonwania
zaleceń  instruktora  (dot.  również  stroju  do  zajęć),  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa,  przestrzegania  zakazu  spożywania
alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na terenie ARTerii CKiP.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podstawą niniejszego regulaminu są:
2. Postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491) i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;
3. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19
4. Zapewnienie  bezpieczeństwa  podczas  spotkań,  zajęć  zgodnie  z  wytycznymi  dla  organizatorów  imprez  kulturalnych  i  rozrywkowych

w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce.
5. Udział w zajęciach i spotkaniach odbywających się w  budynku ARTerii jest dobrowolny.

§ 2
Procedura uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach,  spotkaniach  czy  warsztatach  jest  zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  oraz  złożenie  oświadczenia
o aktualnym stanie zdrowia uczestnika poprzez podpisanie się na liście obecności. 

2. Osoby uczestniczące w jakichkolwiek zajęciach i spotkaniach obowiązane są zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób
oraz pracowników ARTerii wynoszący min. 1,5 metra.

3. Przy wejściu do Sali w budynku ARTerii każda osoba bezwzględnie ma obowiązek dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji udostępnione  
są przy wejściu w widocznym miejscu). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się mydła antybakteryjne.

4. Do szatni należy wchodzić pojedynczo.
5. Do budynku ARTerii mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
6. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez dorosłe osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu osoby uczestniczącej w zajęciach  i spotkaniach w budynkach ARTerii przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub

izolacji  w warunkach domowych,  osoba  taka ma zakaz  wstępu do budynków ARTerii,  ewentualnie  należy  uprzednio  o takiej  sytuacji
poinformować telefonicznie pracownika ARTerii.

8. Na terenie ARTerii nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
9. Informacja  w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach oświadczenia  o którym mowa w pkt.  1  stanowi załącznik nr  1 do

niniejszego regulaminu.
§ 3

Procedura organizacji zajęć i spotkań w budynkach ARTerii
1. Sala,  w  której  odbywają  się  spotkania  lub  inne  zajęcia,  powinna  być  wietrzona  przed,  w trakcie  i  po   przez  korzystającego  z  sali  /

wynajmującego salę, co najmniej raz na godzinę.
2. Konieczne jest regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i  wyposażenia wykorzystywanego podczas spotkań, 

w szczególności zaleca się:
- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,



- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np. stolików.
3. Działania opisane w ust. 2 należy przeprowadzić po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć

lub spotkania przez następnego uczestnika lub kolejną grupę uczestników. 
4. W  pomieszczeniach  znajdują  się  instrukcje  prawidłowego  mycia  rąk,  dezynfekcji  rąk,  prawidłowego  zdejmowania  maseczki  oraz

prawidłowego zdejmowania rękawiczek. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach lub spotkaniach obowiązane są stosować się do tych
instrukcji.

§ 4
Szczegółowe wytyczne dotyczące wydarzeń/imprez plenerowych organizowanych przez 

ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 
1. Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez ARTerię uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5-metrowej odległości

pomiędzy sobą. 
2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans min. 2 m od innych, niespokrewnionych uczestników. 
3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez

osobę wyznaczoną przez Organizatora. 
4. Prosimy  o  zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas  wydarzeń  plenerowych,  zwrócenie  uwagi  na  dystans  społeczny,  dotykanie

powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni. 
5. Osoby chore lub z jakimikolwiek  objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np.  na pyłki  trawy,  kwiatów itp.)  prosimy  

o pozostanie w domach. 
§ 5

Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest przy wejściu do budynków ARTerii oraz w biurze ARTerii.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w postaci oświadczeń o stanie zdrowia w związku z korzystaniem z sali
widowiskowej w budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz wydarzeń plenerowych

podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, z siedzibą w Ornontowicach,
przy ul. Zwycięstwa 26, kod pocztowy 43-178, adres e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl, tel. 32 235 46 98.

2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
a) przesyłając e-mail na adres kontakt@martaniestrawska.pl
b) listownie na adres administratora.

3. Dane osobowe przekazane w ramach składanego oświadczenia o stanie zdrowia widza/uczestnika warsztaów, przetwarzane są  w celu
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
a) 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),
b) wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce.

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od zakończenia zajęć/warsztatów.
6. Każdej osobie, która składa w/w oświadczenie 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.

7. Każdej osobie, która uzna, że w ramach w/w czynności, przetwarza się jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (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.

8. Podanie danych osobowych w ramach w/w oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach/zajęciach zgodnie z  Regulaminem
korzystania z sali widowiskowej w budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz wydarzeń plenerowych podczas
pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19), obowiązującym od 30 czerwca 2020. 
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