REGULAMIN
Wernisażu Wystawy historycznych kartek pocztowych z lat 1898-1956.
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników wernisażu Wystawy historycznych
kartek pocztowych z lat 1898-1956 realizowanego w Powiatowym Centrum Kultury w
Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie) w dniu 21 listopada
2021 r. o godzinie 16:00.
2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa
Rozwoju i MKDNiS w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania
epidemii wirusa SARS-CoV-2.
3. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych
wskazujących na infekcję.
4. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała.
5. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez uczestnika i jego
świadomością zagrożeń na jakie jest narażony w związku z przebywaniem na terenie
i w czasie realizacji ww. wydarzenia. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzonych w placówce
obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie placówki
istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID – 19.
6. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych
osobowych właściwym służbom sanitarnym, w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem
COVID-19 któregokolwiek z uczestników lub osób przygotowujących i realizujących
wydarzenie.

7. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zakrywania nosa i ust podczas pobytu na
terenie PCK za pomocą maseczki. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zachowania
dystansu społecznego, wynoszącego nie mniej niż 1,5 m od innych osób, z wyłączeniem
osób wspólnie gospodarujących lub opiekujących się dziećmi czy osobami
niepełnosprawnymi.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia a w uzasadnionym
przypadku do jego odwołania lub przerwania, w przypadku:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej bądź zaistnienia sytuacji losowych i wyjątkowych
będących poza kontrolą Organizatora;
• wystąpienia nowych okoliczności, związanych z ogłoszonym i trwającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, które to okoliczności
uniemożliwią lub znacznie utrudnią realizację wydarzenia.
9. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu
do budynku Powiatowego Centrum Kultury. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator.
10. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy jedynie po okazaniu wejściówki, dostępnej
w Dziale promocji PCK (77 412 30 13). Ilość miejsc ograniczona.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na
potrzeby promocyjne wydarzenia i instytucji kultury. Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczne i
dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO na utrwalenie

i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionego wydarzenia, w szczególności
w postaci publikacji zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz nagrań audio/video.

12. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest złożenie przez uczestnika podpisanych
dokumentów, tj.: Zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku
(Załącznik nr 1) oraz Oświadczenia o stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami
przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonym COVID-19 – (załącznik nr 2 lub 3).
13. Udział w wydarzeniu oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatora. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia, pracowników PCK i osoby prowadzące.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
15. Szatnia w budynku PCK jest zamknięta.
16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wydarzenia na terenie PCK odpowiada on sam bądź
rodzice lub prawni opiekunowie
17. Z miejsca realizacji wydarzenia usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
18. Widzowie nie mogą dokonywać rejestracji i transmisji dźwięku lub obrazu z wykonania
koncertu Olgi Bończyk. Podobny zakaz dotyczy wykonywania zdjęć w trakcie realizacji
koncertu Olgi Bończyk.
19. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą
strony internetowej PCK lub profilu Facebook.
20. Uwagi końcowe:
1) Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi;
2) W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor PCK,
3) Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom wydarzenia w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich w Dziale Promocji.
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