SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR LALEK GULIWER

ARTYSTYCZNYCH

związane z przeciwdziałaniem COVID-19
§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych
(zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Lalek Guliwer (zwany dalej „Teatrem”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia 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, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
§2
1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”)
razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
2. Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i
zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy
za pośrednictwem osób trzecich.
§3
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w
szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników
Teatru.
2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu,
zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1.
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§4
Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej
„Oświadczeniem”, załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 albo odmawia złożenia Oświadczenia, taka osoba jest
zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu.
Teatr udostępnia wzór Oświadczenia: za pośrednictwem strony internetowej Teatru oraz przy wejściu do Teatru.

§5
1. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – należy przestrzegać obowiązku
zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na
widowni podczas spektaklu.
2. Jeśli Uczestnik Wydarzenia nie posiada maseczki ochronnej albo przyłbicy, może otrzymać od Teatru maseczkę jednorazową.
3. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – w tym także podczas
wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru, korzystając z
toalet - należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych
osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.
4. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekcji rąk środkiem zapewnionym przez Teatr, w szczególności podczas
wchodzenia na teren Teatru lub w toalecie.
5. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których
mowa w ustępach poprzedzających.
§6
1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni Spektaklu będzie rozpoczynana 30 min przed planowanym
rozpoczęciem .
§7
1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni stałej.

2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
3. Miejsca na widowni stałej powinny być zajmowane z zachowaniem jednego wolnego między widzami, przy czym obowiązek
zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie 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.
4. Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc.
5. Szatnie teatralne pozostają zamknięte, okrycia wierzchnie można zabrać ze sobą na widownię lub samodzielnie pozostawić w
szatni, zachowując dystans 1,5 m od okryć innych uczestników spektaklu.
6. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których
mowa w ustępach poprzedzających.
§8
1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
2. Bufet teatralny pozostaje nieczynny do odwołania.
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§9
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

DYREKTOR

Dane kontaktowe Teatru:
Teatr Lalek Guliwer
ul. Różana 16
02-548 Warszawa

Zał. 1
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA
Ja, niżej podpisana / podpisany*, oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się* z zasadami ochrony danych osobowych w
związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia.
Imię i nazwisko: ________________________________________________________
Imię i nazwisko: ________________________________________________________
Imię i nazwisko: ________________________________________________________
Imię i nazwisko: ________________________________________________________
(miejscowość, data) _____________________________________________________
* Odpowiednie skreślić.

______________________________________________
podpis

DANE KONTAKTOWE (nieobowiązkowe)
Dla celów związanych z ułatwieniem prowadzenia dochodzenia epidemicznego w zakresie SARS-CoV- 2
przez służby sanitarne w związku z udziałem w wydarzeniu, podaję moje dane kontaktowe.
Imię i nazwisko: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
Adres e-mail: _________________________________________
Adres pobytu w ciągu najbliższych 2 tygodni: ____________________________________
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się* z zasadami ochrony danych osobowych w związku z
podaniem powyższych danych.
(miejscowość, data) __________________________________________________________
* Odpowiednie skreślić.

______________________________________________
podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Jednocześnie, z uwagi na trwającą w
Polsce epidemię wirusa SARS-CoV-2, zostaliśmy zobowiązani do gromadzenia Państwa danych osobowych w zakresie dotyczącym
zachorowania bądź ryzyka zachorowania na skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Zostaliśmy zobligowani do pozyskiwania od Pani / Pana oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z którym – według swojej
najlepszej wiedzy – nie jest Pani / Pan osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym. Pozyskanie takiego oświadczenia jest obowiązkowe i warunkuje udział w wydarzeniu.
W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, które opisujemy poniżej.
Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer („ Administrator”).
Administrator pozyskał oraz przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu zapewnienia, że udział w wydarzeniach organizowanych
przez Administratora nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jego uczestników, jak też zapewnienia dostępu do danych organom
administracji publicznej odpowiedzialnym za monitorowanie epidemii oraz nadzorowanie jej rozprzestrzeniania się.
Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: (i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); (ii) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podanie Pani / Pana danych w zakresie dotyczącym oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia – konieczne dla wykonania przez
Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych oraz dla Pani / Pana uczestnictwa w wydarzeniu.
Administrator może ujawnić dane osobowe wyłącznie uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym. Dane nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane, wynoszący
dwa tygodnie od dnia Pani / Pana udziału w wydarzeniu. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych przez Administratora,
przysługuje Pani / Panu prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w
granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18
RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
opartego na art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań Inspektorowi Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@teatrguliwer.waw.pl lub poprzez nadesłanie żądania
pocztą na adres Administratora Teatr Lalek Guliwer, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa. W razie uznania, że przetwarzanie Pani /
Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych w Teatrze Lalek
Guliwer, uprzejmie prosimy o kontakt.

