REGULAMIN WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W SALI WIDOWISKOWEJ
KLUBU PLAMA GAK
2021 r.
Lokalizacja: ul. Pilotów 11, Gdańsk
1. Organizatorem wydarzeń realizowanych w sali widowiskowej Klubu Plama jest Plama GAK,
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk, adres e-mail: plama@gak.gda.pl.
2. Wydarzenia odbywają się zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej
www.gak.gda.pl .
3. Informacja o docelowej grupie odbiorców danego wydarzenia umieszczona jest na stronie
www.gak.gda.pl.
4. Wstęp do sali odbywa się pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora.
5. Liczba miejsc na spektaklach jest ograniczona. W strefie widowni może znajdować się
maksymalnie 45 osób.
6. Na wydarzenia biletowane zakup biletów jest możliwy wyłącznie drogą internetową poprzez
stronę www.bilety24.pl
7. Ceny biletów będą różnić się, w zależności od rodzaju wydarzenia.
8. Ceny biletów zostaną umieszczone na stronie www.gak.gda.pl
9. Na terenie wydarzenia zostanie umieszczona widoczna informacja o maksymalnej ilości osób
mogących przebywać na bieżącym spektaklu.
10. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby:
a. posiadające ważne bilety wstępu, osoby znajdujące się na liście gości lub posiadające
bezpłatną rezerwację;
b. które złożyły pisemne oświadczenie dot. COVID (zgodnie z §4 pkt. IV regulaminu
COVID (Zarządzenie nr 01/09/2020 Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury Z dnia
02.09.2020 r. w sprawie Regulaminu Galerii, Wydarzeń, Prób i Zajęć stałych w
Gdańskim Archipelagu Kultury w związku z COVID-19 załącznik nr 1 do regulaminu).
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny.
11. Przed wejściem do obiektu uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni. Organizator
zapewnia uczestnikom wydarzenia dostęp do środków niezbędnych do dezynfekcji.
12. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać indywidualne środki ochrony do zakrywania ust i nosa
zgodnie z obowiązującym prawem. Organizator lub upoważnione przez niego osoby mają
prawo skontrolować ich posiadanie podczas wejścia na Wydarzenie. W przypadku odmowy
okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo
odmówić widzom wejścia na Wydarzenie.
13. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są:
a. dzieci do ukończenia 4 roku życia,
b. osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust lub nosa.
14. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego wyznaczonego
przez Organizatora (co drugie miejsce na widowni) z wyłączeniem dzieci do ukończenia 13.
roku życia i ich opiekunów oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
15. W przypadku utworzenia się kolejki, a także przed zajęciem i po opuszczeniu wyznaczonych
miejsc Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości wynoszącej 1,5 m.
16. Każdy z widzów przed, w trakcie oraz po wydarzeniu, musi pozostać w wyznaczonym
sektorze. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności
skorzystania z toalety.
17. W uzasadnionych przypadkach Organizator upoważniony jest do wykonania pomiaru
temperatury ciała uczestników.
18. Każdy widz przed wejściem na teren wydarzenia wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar
temperatury przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku odmowy
poddania się pomiarowi lub stwierdzania u któregoś z uczestników temperatury powyżej 38
stopni Celsjusza, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren spektaklu.
19. W obiekcie, w którym odbywają się wydarzenia nie będzie działała gastronomia oraz nie
wolno spożywać posiłków.
20. W obiekcie, w którym odbywają się wydarzenia z użytku wyłączone są szatnie.
21. Organizator nie sprawuje opieki nad osobami poniżej 18. roku życia.
22. Uczestnicy wydarzenia przebywają na nim na własną odpowiedzialność lub na
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18
roku życia). Przebywanie na Terenie Wydarzenia osób niemających ukończonych 18. lat jest
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równoznaczne
z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie przez osoby, które
sprawują nad nimi opiekę prawną. Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby odpowiedzialne
za opiekę nad osobami nie posiadającymi zdolności prawnej odpowiadają za działania lub
zaniechania osób, nad którymi sprawują pieczę jak za działania własne, chyba że inaczej
stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody
poczynione przez Uczestnika podczas trwania wydarzenia.
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren wydarzenia bez podawania uzasadnienia:
a. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków
odurzających,
b. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia.
Organizator zastrzega możliwość przeniesienia wydarzenia na inny wyznaczony wcześniej
dzień ze względów bezpieczeństwa.
Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń obsługi
wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco obsłudze.
W wydarzeniu nie mogą wziąć udziału osoby:
a. u których występują jakiekolwiek objawy wskazujące na możliwe zakażenie
koronawirusem,
b. są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c. zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d. w ciągu ostatniego tygodnia miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub skierowaną do izolacji,
e. wróciła lub miała kontakt z osobą, która przyjechała zza granicy w ciągu tygodnia
przed wydarzeniem.
Zgodnie z art. 13 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z
siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod nr 2/92.
2) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych przez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej
adres.
3) Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem oświadczenia będą przetwarzane
wyłącznie w celu weryfikacji możliwości udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz w celu
poinformowania przez służby sanitarne o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną .
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS –CoV-2 oraz zgody osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
5) Podanie danych osobowych w części I jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału
w wydarzeniu kulturalnym. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie
stanowi warunku udziału w wydarzeniu.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym w celu
ułatwienia kontaktu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
wydarzeniu.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przechowywania danych osobowych wynosi 14 dni od daty wydarzenia. Po tym
czasie dane zostaną usunięte.
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9) Zgoda przez Państwa udzielona może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano na jej podstawie przed jej
cofnięciem.
10) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest, na
wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu wydarzenia.
Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek
uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów:
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek
może być wykorzystany w każdej formie.
Osobom, którym odmówiono wstępu na teren wydarzenia lub osobom usuniętym z terenu
wydarzenia w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu nie przysługuje prawo zwrotu
należności za bilet wstępu.
Osobom, które nabyły bilet wstępu, a z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie wezmą
udziału w wydarzeniu nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet wstępu.
Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym
wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z
zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem
sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa
uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej
www.gak.gda.pl
We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

