
REGULAMIN

dla uczestników wydarzeń IX Euro Chamber Music Festival Gdańsk 2020 
organizowanego przez Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego w okresie 
zagrożenia koronawirusem COVID – 19

- W celu zachowania obwiązujących przepisów należy przyjść z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym – około 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
- Uczestnik wydarzenia ma obowiązek przed uczestnictwem w imprezie wypełnić 
oświadczenie o stanie zdrowia.
Zaleca się samodzielne pobranie na stronie www.eurochambermusicfestival.com w 
zakładce bilety, wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i klauzuli 
informacyjnej RODO przed przybyciem i przekazanie go przy wejściu na 
wydarzenie.
- W wydarzeniach organizowanych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku – 
współorganizatora festiwalu – obligatoryjne jest zapoznanie się i stosowanie 
regulaminu NCK dostępnym pod adresem :
https://www.nck.org.pl/sites/default/files/media/documents/2020/regulamin-
ratusz.pdf
- Pracownicy ochrony obiektów w których odbywa się festiwal oraz pracownicy 
Stowarzyszenia Artystów Zdolni do Wszystkiego zobowiązani są do pilnowania 
wchodzących i egzekwowania zaleceń ujętych w niniejszym regulaminie. Osoby nie 
dostosowujące się do regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie miejsce 
wydarzenia.
- Osoby o złym samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu 
koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni, 
utrata zmysłów smaku i/lub węchu) proszone są o nieprzybycie na wydarzenia 
festiwalu. W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie 
zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi.
- Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.



OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

złożone w związku z udziałem w IX Euro Chamber Music Festival Gdańsk 2020 
organizowanym przez Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego.
Oświadczam, że obecnie nie występują u mnie, ani u moich domowników oraz nie 
występowały w ciągu ostatnich 10 dni objawy infekcji tj.: gorączka, kaszel, 
duszności, bóle mięśni, bóle gardła lub inne objawy świadczące o możliwości 
zakażenia Covid-19.
Zobowiązuję się do przekazania informacji przedstawicielowi Stowarzyszeniu 
Artystów Zdolni do Wszystkiego, gdyby w trakcie udziału w festiwalu nastąpiły 
zmiany w stanie mojego zdrowia. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się i 
akceptuję Regulamin IX Euro Chamber Music Festival Gdańsk 2020 dostępny pod 
adresem www.eurochambermusicfestival.com.

Imię, nazwisko .................................................................

Numer telefonu .............................................

Pesel ....................................................

Gdańsk, dnia ................... ............... 2020 r.

----
Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych 
jest:
• Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego, ul. Emilii Plater 7E/3 , 65-395 Zielona Góra,
tel.: 530 031 309, 509 412 510 , adres e-mail: zdolnidowszystkiego@gmail.com,
Inspektor Ochrony Danych, iodzdolnidowszystkiego@gmail.com
• Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań jednostki.
• Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane, 
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, 
przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, 
koncercie, projekcie, zajęciach lub konkursie.
• Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory 
tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.


