
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 31/2021 

Dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej  

w Konstantynowie 

Łódzkim z dnia  

1 października 2021 r. 

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez  

Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Konstantynowie Łódzkim  

w okresie epidemii COVID-19 

  

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed 
możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami 
bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Konstantynowie Łódzkim (Organizator, MBP) wprowadza niniejszy regulamin, który 
obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych od dnia  
1  października 2021 r. do odwołania. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń 
i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia 
oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim 
– https://www.biblioteka.konstantynow.pl/. Uczestnik jest zobowiązany do 
zapoznania się z regulaminem. 

2. Regulamin dotyczy wydarzeń płatnych i bezpłatnych. 
3. Regulamin dotyczy wydarzeń kulturalnych organizowanych w pomieszczeniach 

zamkniętych i wydarzeń organizowanych w plenerze. 
4. Na organizację wydarzeń kulturalnych wpływ ma aktualny monitoring sytuacji 

epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń krajowych. 
5. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU KULTURALNYM. Z uwagi na obecnie panujące 

obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, uczestników 
wydarzenia obowiązuje rejestracja uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest 
obowiązkowe dla każdego uczestnika i odbywa się drogą mailową 

https://www.biblioteka.konstantynow.pl/


(kontakt@biblioteka.konstantynow.pl), telefoniczną (42 211 16 51, 663 200 455), bądź 
osobiście (pl. Kościuszki 10) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie 
Łódzkim. Zgłoszenia na Wydarzenia są imienne. 

6. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego 
oświadczenia o stanie zdrowia (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy: 

 jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie, 
 przebywa na kwarantannie, 
 jest pod nadzorem epidemiologicznym, 
 przejawia objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, suchy kaszel, brak 

smaku i węchu, biegunka itd.). 
7. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem 

na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim 
uczestniczyć. 

8. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia, lecz należy  
je wypełnić i podpisać w obecności obsługi wydarzenia przed wejściem na jego teren. 

9. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika 
(imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia 
służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres  
2 tygodni od wydarzenia. 

10. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren 
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość 
zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona 
temperatura). 

11. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu 
zogdnie z wytycznymi GIS.  

12. Uczestnik wydarzeń kulturalnych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się  
w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania 
na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów 
spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych 
obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie 
terenu wydarzenia. 

13. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn  
do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia. 

14. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych 
pojemników. 

15. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
16. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących  

na terenie wydarzenia, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 
17. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, 

tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp  
do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu). 

18. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi 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 

19. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są 
systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie  
z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny pomieszczenia są wietrzone. 

20. Organizator informuje, że deleguje się pracownika MBP jako  koordynatora do spraw 
zdrowotnych wykonującego zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich 
ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną.  

21. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim mogą być uzupełniane lub zmieniane 
w każdym czasie. 

22. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny.  
23. Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej oraz osobie 

która nie dokonała zgłoszenia udziału w wydarzeniu.  
24. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się 

niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków 
odurzających.  

25.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

a) Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczne 

warunki Wydarzenia. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku 

zaistnienia przyczyn siły wyższej i zdarzeń losowych. 

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, 

które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia. 

e) Organizator informuje, że utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji 

oraz promocji MBP. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może 

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych oraz promocyjnych. 

f) Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

g) Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi wydarzenia w przypadku naruszenia 

niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych uczestników, zostaną 

poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia. 

h) Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek 

udostępnienia listy uczestników wydarzenia i pracowników obsługujących 

wydarzenie odpowiednim służbom - Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby  

w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie. 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


i)  Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik  

w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla 

zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału  

w wydarzeniu z udziałem publiczności. 

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie 

trwania wydarzenia podczas trwania epidemii. 

 

26. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB 

ZACHOROWANIA  NA COVID-19 

 

a) W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia organizowanego przez MBP 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od grupy. Dalsze postępowanie następuje zgodnie  

z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.  

b) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które 

podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

c) Dyrektor dysponuje listą osób, które uczestniczyły w Wydarzeniu i przebywały  

w tym czasie na terenie wydarzenia.  

d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik Wydarzenia z podejrzeniem 

choroby, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).  

27. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem danych osobowych jest 

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim. Szczegółowe informacji 

dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej 

zamieszczonej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury pod adresem 

http://biblioteka.konstantynow.pl/wp-

content/uploads/2021/01/nowaklauzula.pdf 

28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021r. 

b) Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. 

c) Załączniki do Regulaminu:  

i. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia. 

 

 

 

 

http://biblioteka.konstantynow.pl/wp-content/uploads/2021/01/nowaklauzula.pdf
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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 31/2021 

Dyrektora Miejskiej  

Biblioteki Publicznej w 

Konstantynowie Łódzkim z dnia  

1 października 2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  

W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą udostępnianych danych osobowych, która 

znajduje się na odwrocie. 

Wydarzenie …………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim, zawartymi w Regulaminie uczestnictwa  

w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie 

Łódzkim w okresie epidemii covid-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 

1) jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, 

duszności, kłopoty z oddychaniem, utrata powonienia i smaku), 

2) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz nie 

miałam/em kontaktu z osobą zakażoną, 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy. 

Data, podpis ………….………………………………………… 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze 

danych osobowych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim w celu przekazania  

na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek mojego zakażenia/zarażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie  



z osobami/osobą zakażoną/zarażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19): 

 TAK 

 NIE 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Oświadczam, że zostałem poinformowany 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  

w Konstantynowie Łódzkim, plac Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki,  

Tel. (42) 211 16 51, 663 200 455, adres e-mail: a.walczak@biblioteka.konstantynow.pl; 

2. We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się  

z powołanym w Bibliotece Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo: 

iod@biblioteka.konstantynow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Konstantynowie Łódzkim do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych  

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich 

przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia 

epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. d i e art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: Administrator oraz podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza 

możliwość uczestnictwa w wydarzeniu. 

6. Okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj. 

maksymalnie 14 dni od dnia wydarzenia kulturalnego. Po tym czasie dane zostaną trwale 

zniszczone. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 

15 i 16 RODO), 

b) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (posiada Pani/Pan prawo 

do usunięcia danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów,  

w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy dane 

osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem), 

c) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), 

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator 

danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. 

mailto:a.walczak@biblioteka.konstantynow.pl
mailto:iod@biblioteka.konstantynow.pl


e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich. 

 

Data, podpis ………….……………………………………… 

 

 


