
REGULAMIN IMPREZY  

„Piknik Rodzinny” 

12 lipca 2020 ROKU 

 

 

§1 Wstęp 

1. Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Człuchowie. 

2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji imprez w czasie pandemii 

3. Impreza odbywa się za zgodą Burmistrza Miasta Człuchowa, pod nadzorem Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Człuchowie. 

 

§ 2 Cel imprezy 

 

1. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych 

i tanecznych 

2. Popularyzacja tańca, piosenki dziecięcej i aktywnych form rozwoju artystycznego 

3. Umożliwienie twórczej konfrontacji, integracji i wspólnej zabawy młodym artystom 

4. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii 

5. Promocja Człuchowa, regionu i Województwa Pomorskiego 

 

§ 3 Teren Imprezy 

1. Miejsce: Amfiteatr przy plaży OSiR w Człuchowie 

2. Teren imprezy obejmuje obszar wyznaczony taśmą. 

 

§ 4 Postanowienia 

1. Impreza rozpoczyna się 12 lipca 2020 r. o godzinie 15:00 a kończy około godz. 18:00 tego 

samego dnia. 

2. Organizator ma prawo zakończyć imprezę wcześniej w przypadku złych warunków 

pogodowych lub nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczestników. 

3. Dzieci do 7 roku życia przybywają na terenie imprezy wyłącznie z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. 

4. Przy wejściu na teren imprezy uczestnicy zobowiązani są zdezynfekować dłonie oraz wpisać 

imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego na listę uczestników. 

5. Na terenie imprezy odbędą się występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncert 

Bianki Urbanowskiej z zachowaniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi 

MKiDN. 

6. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do: 



a) zachowania dystansu społecznego od innych uczestników oraz prowadzących, wynoszący  

minimum 1,5 m. 

b) zakrywania nosa i ust podczas kaszlu lub kichania 

c) wpisania na listę uczestników danych osobowych zwierających imię i nazwisko oraz 

numer telefonu przy wejściu na teren imprezy 

d) niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy tuż po jej zakończeniu. 

e) Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu 

7. Podpisanie listy uczestników jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu imprezy „Piknik 

Rodzinny” 

 

§5 RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Człuchowie ul. Traugutta 

2, 77-300 Człuchów, kontakt: rodo_mdk@wp.pl. 

2. Dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane przez okres 

dwóch tygodni. 

3. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem lub  podejrzenia 

zachorowania na COVID-19 u uczestnika imprezy „Piknik Rodzinny”, Administrator 

Danych Osobowych ma prawo do przekazania listy uczestników  zawierającej dane 

osobowe i kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Człuchowie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w imprezie.  
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