REGULAMIN imprezy niemasowej - Koncert na Plaży nad Bzurą w Łowiczu
w dniu 13 sierpnia 2021 roku
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§1
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej – Koncert na Plaży nad
Bzurą w Łowiczu w dniu 13 sierpnia 2021 roku, dalej zwaną Imprezą.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Powiat Łowicki,
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz - zwanego dalej ,,Organizatorem”.
Impreza niemasowa – Koncert na Plaży nad Bzurą w Łowiczu odbędzie się w dniu
13 sierpnia 2021 roku na wydzielonym i oznakowanym obszarze zaznaczonym na planie
graficznym jako Terenem Imprezy.
Na Terenie Imprezy może jednorazowo przebywać nie więcej niż 250 osób; do limitu 250
osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią Covid-19, na Terenie
Imprezy należy zachowywać odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.
Na Terenie Imprezy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczki.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia zmian organizacji imprezy
w związku z koniecznością wprowadzenia bieżących rekomendacji i wskazań organów
sanitarno – epidemiologicznych.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
,,Służby Porządkowe” - oznacza pracowników agencji ochrony i mienia, zatrudnionych
przez Organizatora w celu dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym
miejscu zawierające: nazwę, numer identyfikacyjny; ,,Teren Imprezy” - oznacza
wydzielony i oznakowany obszar; ,,Uczestnik Imprezy” - oznacza osobę uczestniczącą
w imprezie.
§2
Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
Uczestnictwo w Imprezie odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej
i bezwarunkowej akceptacji Uczestnika w zakresie przyjęcia ryzyka związanego
z potencjalnym zakażeniem COVID-19.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
− broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
− materiałów wybuchowych,
− wyrobów pirotechnicznych,
− materiałów pożarowo niebezpiecznych,
− napojów alkoholowych.
− środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Ponadto zakazuje się wprowadzania rowerów, psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
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osobom:
a)
znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych i podobnie działających środków,
b)
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje,
c)
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
6. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się
do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
8. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
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§3
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, m. in. poprzez służby porządkowe i służby informacyjne
wyróżniające się elementami ubioru,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób poza wydzielonym
Terenem Imprezy.
Organizator w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest
uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Zważywszy na fakt, iż impreza niemasowa – Koncert na Plaży nad Bzurą w Łowiczu
odbywać się będzie na terenie otwartym, w przypadku ewakuacji wynikającej z
zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia należy skierować
uczestników w/w imprezy w stronę wyjść. Po nadaniu komunikatów głosowych ze sceny
ewakuacja będzie koordynowana przez wyznaczonych przed rozpoczęciem imprezy
członków służb informacyjnych.
Przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej należy do służb informacyjnych. Akcja taka
powinna polegać na skierowaniu uczestników imprezy w kierunku wyjść.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy
z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, wytycznymi i
zaleceniami w związku z obecnie obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią
Covid-19 itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i
czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
7.

§4
1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym

miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o
ochronie osób i mienia do:
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a) ustalania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) wezwania osób do opuszczenia Terenu Imprezy w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na nim albo stwierdzenia zakłócania porządku;
d) ujęcia na Terenie Imprezy osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu
niezwłocznego oddania tych osób Policji.
§5
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:
− na stronach internetowych: www.lowickie.eu
− na tablicy informacyjnej na terenie Plaży nad Bzurą w Łowiczu.

2.
3.

Korespondencję do Organizatora kieruje się na piśmie, przesyłką poleconą.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400
Łowicz, nr tel. +48 46 811-53-00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w
Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, nr tel. +48 46 811-53-08;
3. Przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik
imprezy wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, poprzez jego publikację
w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook,
Youtube) i stronach internetowych Powiatu Łowickiego oraz podmiotów z nim
współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w
pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach
informacyjnych
(także
w
wersji
drukowanej
i
elektronicznej)
rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Imprezy lub
dotyczącą działalności informacyjnej lub promocyjnej Organizatora. Dane
osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody – ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie tej zgody
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przed jej cofnięciem; na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla
jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji;
6. Posiadają Państwo prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy
RODO;
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
przetwarzane w formie profilowania.
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