
REGULAMIN  

Koncertu plenerowego z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej  

pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski Pamięta”  

oraz pokazu grupy rekonstrukcji historycznych  
 

organizowanych w dniu 15 sierpnia 2021 r.  

w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Dąbrowskiego: 

- Koncertu plenerowego z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej pn. „15 sierpnia – Powiat 

Dąbrowski Pamięta” organizowanego na placu kościelnym przy kościele parafialnym pw. MP 

Szkaplerznej  

w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zamkowa 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 15 sierpnia 2021 roku od 

godz. 17:00 

- oraz  pokazu grupy rekonstrukcji historycznych organizowanego po ww. koncercie w parku miejskim  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przepisom porządkowym tego miejsca. 

3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację i przestrzeganie 

niniejszego Regulaminu. 

4. Organizacja wydarzenia odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz 

postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

§ 3 

1. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe tj. nie przejawiające niepokojących objawów, 

sugerujących zakażenie koronawirusem oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem 

epidemiologicznym.  

2.     Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, 

głosowych oraz zaleceń obsługi wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wynikających z przedmiotowego Regulaminu, a także do dostosowania się do obostrzeń wynikających  

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

b) zachowania dystansu społecznego cnm. 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników; 

c) dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren wydarzenia; 

d) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania poprzez 

zakrycie ust i nosa w trakcie wydarzenia. 

3. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie wydarzenia podlega ograniczeniu zgodnie  

z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego.   

 



 

§ 4 

1. Organizator informuje, że wydarzenie zostanie udokumentowane (materiał fotograficzny  

i filmowy) w celach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, reklamowych. Udział  

w wydarzeniu jest równoważny z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku 

zgodnie z rozporządzeniem 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 r.).  

2. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i wielokrotne powielanie wykonanych zdjęć / materiału 

filmowego, korzystanie i rozporządzanie zdjęciami/ materiałem filmowym (w szczególności: 

wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk w publikacjach, prezentacjach, folderach, na 

stronach internetowych członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego będącego 

organizatorem wydarzenia tj. na stronach internetowych samorządów gminnych i samorządu powiatu 

dąbrowskiego i ich fan page’u,  

w publikacjach wydawanych przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach Województwa 

Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (będącego podmiotem 

współfinansującym wydarzenie), w mediach współpracujących z Organizatorem, nadawanie koncertu  

i pokazu rekonstrukcji za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie). 

Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego 

wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie wydarzenia, bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę ze strony każdego uczestnika na użycie jego 

wizerunku na cele wskazane w pkt 1, w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na 

zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia. 

§ 5 

Wydarzenie jest organizowane  przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

Stan na dzień 23.07.2021 r. 

 


