REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ROYAL CONCERT Sp. z o.o.
1. Zobowiązania
1) Regulamin obowiązuje na terenie imprez masowych organizowanych w trakcie epidemii SARS-COV-2
których organizatorem jest Royal Concert Sp. z o.o., ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin.
2) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
3) Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
4) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na
stronie internetowej Organizatora.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania imprezy.
2. Zasady szczegółowe
1) Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby, które zakupiły bilet.
Impreza jest biletowana oraz płatna.
2) Informacje dla uczestników:
a. na terenie imprezy obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy innymi uczestnikami w trakcie
przemieszczania się oraz zajęcie co drugiego miejsca na widowni. Obowiązek ten nie dotyczy:
− osoby, która uczestniczy w imprezie razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na
stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
− osób, wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3) Liczba uczestników jest monitorowana.
4) Organizator odmówi wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
5) Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
(maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie imprezy poprzez zakrycie ust i nosa
oraz zachowanie dystansu.
6) Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren imprezy.
7)Organizator dopuszcza ewentualną weryfikację ustną odnośnie szczepień -COVID 19, co nie ma wpływu
na udział w wydarzeniu.
8) Obowiązku określonego w pkt. 5). nie stosuje się w przypadku:
a. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
9) Przed wejściem na teren imprezy konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na
terenie imprezy.
Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do
powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania zostanie poproszony o opuszczenie terenu
imprezy.
10) Pracownicy służb informacyjno/ porządkowych są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób
nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są
nieskuteczne, pracownicy ochrony występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych
dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb organizatora w celu powiadomienia służb
medycznych.
11) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich
innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do
przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

3. Uprawnienia służb informacyjno- porządkowych
1) Pracownicy służb są uprawnieni (także przy użyciu środków technicznych) do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń:
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− ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
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c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty niezgodne z regulaminem imprezy masowej lub ustawy o Bezpieczeństwie Imprez
Masowych.
2) Służby informacyjno/ porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania osobom:
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały oraz środki bądź substancje,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3) Służby organizatora imprezy posiadający odpowiedni identyfikator mają prawo do legitymowania osób w
celu ustalenia ich tożsamości,
4. Zachowanie na imprezie
1) Wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń
pracowników służb informacyjno- porządkowych.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
3) Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
5. Zakazy
1) Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej:
a. napojów alkoholowych,
b. przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników,
c. środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
d. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
e. naruszenia nietykalności cielesnej pracowników ochrony,
d. wnoszenia napojów oraz jedzenia nie zakupionych na terenie imprezy masowej,
6. Odpowiedzialność
1) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną,
odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego
Regulaminu.
7. Utrwalenie przebiegu imprezy
1) Organizator utrwala przebieg imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2) Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w postępowaniu,
3) Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym oraz na
stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych.
4) Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.
5) Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2
Prawa Autorskiego.
Telefony alarmowe:
- numer alarmowy – 112
- pogotowie ratunkowe – 999
- Straż Pożarna – 998
- Policja – 997

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Royal Concert Sp. z o.o. ul. Szczecińska 42, 75-137
Koszalin, NIP 6692555294, kontakt: e-mail: biuro@royalconcert.pl
(zwany w dalszej części
„Administratorem”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, pisząc na adres e-mail: biuro@royalconcert.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 oraz innych chorób zakaźnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit.
i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), oraz wytycznymi wytycznymi
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce.
b) dokumentacji i promocji wydarzenia (dotyczy wizerunku) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w
związku z art.1.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz wykonywaniem zadań statutowych Administratora polegających na promocji kultury i
dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu.
c) archiwizacji dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na
podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny.
5. W przypadku przetwarzania wizerunku dane mogą być przekazane do państwa trzeciego. Odbiorcą tych
danych mogą być właściciele portali społecznościowych (przetwarzanie i ochrona danych osobowych
odbywa się na zasadach określonych przez właścicieli tych portali).
6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Koszalin, dnia 01.06.2021 r
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