
Regulamin organizacji i uczestnictwa w Imprezie  masowej organizowanej przez Miejski 

i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie 

DNI ŁOCHOWA 2022 

I 

ZAKRES  OBOWIĄZYWANIA 

1. Organizatorem imprezy jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów     

NIP: 824 119 77 87. 

2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dostępnych na 

stronach: www.gov.pl;  www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl  

3. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprezy, 

związanej z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu. 

5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów , sugerujących 

zakażenie korona wirusem (m.in.: gorączka powyżej 38oC, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na   

nie objęte nadzorem epidemiologicznym). 

6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprez ze środków 

ochrony osobistej (maseczki). Uczestnicy w swoim zakresie wyposażają się w środki ochrony osobistej 

(maseczki). 

7. Impreza odbywa się wyłącznie na terenie wyznaczonym przez Organizatora t.j. Targowisko miejskie „Mój 

Rynek” w Łochowie, ul. Leśna 77, 07-130 Łochów.  

8. Wejście na teren imprezy odbywa się wyraźne wyznaczonym miejscu przez Organizatora. 

9. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie 

wymaganych odstępów /dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 m). 

10. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. 

11. Rozmieszczenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m. 

12. Wyjście z wydarzenia zakłada rozproszenie się uczestników w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem 

imprezy zostaną otwarte wszystkie wyjścia z terenu umożliwiając tym samym swobodne wyjście.  

13. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania 

imprezy lub jej przeniesienia. Informacje o zmianie miejsca imprezy będzie opublikowane na stronie 

www.migok.pl  

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna 

wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie www.migok.pl  

 

II 

ORGANIZACJA   IMPREZY 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, 

poprzez m.in.: 

 Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru; 

 powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi  

i organizującego pracę Służb Porządkowych; 

 zapewnienie pomocy medycznej. 
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą, powszechnie obowiązującym prawem oraz koniecznością 

zapewnia bezpieczeństwa osobom jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności rejestracji 

zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.migok.pl/
http://www.migok.pl/


3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy  
i imprez w okresie następnych 5 lat, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie 

Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i a RODO. W chwili obecnej 

organizacja imprezy nie wymaga posiadania wiedzy, czyje dane osobowe są przetwarzane (utrwalane).  
4. Administrator w związku z utrwalaniem przebiegu imprezy (tzw. dane niezidentyfikowane) nie posiada wiedzy 

czyje dane będą przetwarzane (niemożność identyfikacji), jak również nie ustala tożsamości osób 

uczestniczących w imprezie. 
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Dniach Łochowa 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ponadto Klauzula informacyjna będzie umieszczona na 

stronie internetowej MiGOK. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. 

odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod 

względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

 

 

III 

 

OBOWIĄZKI   UCZESTNIKA   IMPREZY  

1. W trakcie Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 

 materiałów wybuchowych; 

 wyrobów pirotechnicznych; 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych; 

 napojów alkoholowych; 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 wprowadzania psów i innych zwierząt; 

 prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej. 

2. Uczestnik Imprezy jest obowiązany: 

 stosować się do poleceń oznakowanych służb porządkowych i Organizatora Imprezy; 

 nie zakłócać porządku publicznego oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innych jej uczestników; 

 posiadać przy sobie i okazywać na żądanie służb porządkowych dokument potwierdzający tożsamość; 

 dzieci poniżej 13 roku życia powinny wskazać na żądanie służb porządkowych osobę dorosłą pod której opieką 

się znajdują. 

 Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom: 

 znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających; 

 posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty; 

 zachowujących się agresywnie – prowokacyjnie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników 

Imprezy. 

4. Podczas imprezy zabrania się w szczególności: 

 używania elementów odzieży lub przedmiotów zakrywających twarz celem uniemożliwienia lub utrudnienia 

identyfikacji; 

 głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych, nawoływania do waśni 
na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp., 

 rzucania przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy; 

 zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 spożywania alkoholu poza miejscem do tego  przeznaczonym; 

 palenia, rozniecania i podsycania ognia; 

 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego wyznaczonym oraz zaśmiecania terenu  

i obiektu; 



 niszczenia terenu jego infrastruktury oraz obiektu. 
5. Osoby nieprzestrzegające zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być usuwane z 

terenu Imprezy przez wyznaczone do tego służby porządkowe oraz podlegać każe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego. 

 

IV 

KONTROLA   I   ZACHOWANIE 

 Każda osoba jest zobowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dowód tożsamości (legitymacja, 

dowód osobisty, paszport, inne dokumenty zaopatrzone w fotografię i adres osoby legitymowanej). 

 Służby porządkowe, oznaczone identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie 

z przepisami Ustawy do: 

 a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; 
 b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają 

niebezpieczne przedmioty, 

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do 

opuszczenia Imprezy; 

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka  służb porządkowych 

lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36  Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia 
(Dz. U z 2017 roku poz. 2213) 

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

- Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej Imprezie. 

- Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służb porządkowych oraz spikera. 

 

V 

POSTANOWIENIE   KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy odpowiedniej Ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

 
UWAGA! Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie 

Administratora Danych Osobowych (ADO) 

w zakresie organizacji Dni Łochowa 

 

Administrator Danych Osobowych  Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 

(zwane dalej RODO) jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie ul. 1 maja 22, 07-130 Łochów (zwany dalej MiGOK).  

Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

należy skontaktować się poprzez adres email: iod@fus-system.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych 

Osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizowanie  

i prowadzenie działalności kulturalnej i statutowej MiGOK przez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju imprez na których 

będzie realizowane utrwalanie dźwięku i obrazu imprezy „Dni Łochowa” (art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym). Podstawą przetwarzania danych w postaci wizerunku i głosu uczestników jest art. 6 ust.1 

lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodą na rejestrowanie wizerunku i głosu jest wejście na teren oznaczony 

odpowiednimi znakami informującymi o rejestracji. Jednocześnie informujemy, że udzielona zgoda może być w każdym 

momencie cofnięta, a jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed złożeniem 

oświadczenia.  

Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał Administrator oraz upoważnieni przez niego 

pracownicy. Zarejestrowane dane osobowe w postaci wizerunku i dźwięku mogą być przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców: 

a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne  oraz organizacyjne 

umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych), 

b) osobom odwiedzającym stronę internetową MiGOK, 

c) osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK MiGOK. 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Administrator Danych Osobowych nie przekazuje 

danych osobowych dotyczących Państwa do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Okres przechowywania danych: Państwa Dane osobowe  zawarte na nagraniach z imprezy będą przetwarzane nie dłużej niż 

przez okres 5 lat do osiągnięcia przyjętego przez administratora celu lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji  

wskazane w pkt. Administrator danych osobowych. Macie Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe  Podanie danych osobowych pozyskanych od Państwa opiera się zasadzie dobrowolności. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@fus-system.pl

