REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W NAMIOCIE PSZCZYŃSKIEGO
JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO
I. Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywających się w namiocie (teren imprezy) Pszczyńskiego
Jarmarku Świątecznego (zwanych dalej Imprezą) jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
Regulamin dostępny jest na terenie Imprezy, w siedzibie PCKul oraz na jego stronie
internetowej pod adresem www.pckul.pl.
2. Na terenie Imprezy obowiązuje ograniczenie liczby uczestników.
3. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia dokonane na terenie Imprezy przez uczestników
będą zgłaszane na Policję.
4. PCKul zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy.

II. Ogólne zasady bezpieczeństwa
PCKul zastrzega sobie prawo:
1. Odmówić wstępu uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
2. Przy wejściu na teren Imprezy uczestnik zobowiązany jest poddać się kontroli służbom
porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
3. Zabronione jest wnoszenie na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników Imprezy, takich jak broń
palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna,
laser, wskaźnik laserowy oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski
oraz wszelkich im podobnych.
4. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych,
plastikowych.
5. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na Imprezę, a osoby, których stan
wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt
zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia obiektu pod rygorem ich
wyprowadzenia przez służby porządkowe.
7. Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody PCKul oraz wznoszenie okrzyków o treści
wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
8. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone
dla powszechnego użytku (bariery, wygrodzenia, płoty, mury, dachy itp.),
b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez
zgody PCKul.
9. PCKul ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się
uczestników, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Zabrania się zachowań, w wyniku których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje
wśród uczestników Imprez.
11. PCKul ostrzega, że podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe,
a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
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III. Udział w Imprezie w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
1. Liczba uczestników Imprezy jest ograniczona (30 osób).
2. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących zasad reżimu
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sanitarnego, w tym:
a) dezynfekcji rąk wchodząc do namiotu,
b) bezwzględnego zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania w namiocie,
c) zachowania 1,5 m dystansu społecznego od pozostałych uczestników Imprezy.
Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
- uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z 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 pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
Osoby niestosujące się do Regulaminu, instrukcji pracowników, ochrony lub powodujące
zagrożenie dla pozostałych osób, zostaną poproszone o opuszczenie namiotu.
Organizator może zażądać od osoby zaszczepionej okazania certyfikatu COVID.
Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie przez PCKul
terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych uczestników w przypadku zarażenia
jednego z uczestników COVID-19.
Przy opuszczaniu Imprezy prosimy uczestników o zachowanie wymaganego przepisami
prawa odstępu i stosowanie się do wskazówek ochrony.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji
wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych dotyczących ograniczeń,
nakazów lub zakazów w związku z epidemią COVID-19.

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PCKul
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pszczyńskie Centrum Kultury
z siedzibą
w
Pszczynie
przy
ul.
Piastowskiej
1,
43-200
Pszczyna.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy
kierować do inspektora ochrony danych w Pszczyńskim Centrum Kultury na adres
iodo@pckul.pl.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1
lit. f) 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. Urz. UE L nr 119 str. 1)
(„RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest
obsługa Pani/Pana zamówienia oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze
cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zamówienia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma
Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Imprezach
PCKul.
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