Zarządzenie Nr 26/2020
Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach
z dnia 02.07.2020 r.

w sprawie przyjęcia Procedur bezpieczeństwa organizacji imprez kulturalnych
i rozrywkowych w Zamku Królewskim w Chęcinach w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce
Na podstawie:
1. Pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 01.06.2020r. nr ORI.077.1.14.2020,

2. Statutu Zamku Królewskiego w Chęcinach,
3. Ustawy 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,
4. Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
(https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce)
zarządza się co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa organizacji imprez kulturalnych
i rozrywkowych w Zamku Królewskim w Chęcinach w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/Monika Majchrzyk
Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 02.07.2020 r.
Procedura bezpieczeństwa organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w Zamku
Królewskim w Chęcinach w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1.
a)
b)
2.

§1
WEWNĘTRZNE ZASADY
Zamek Królewski w Chęcinach zapewnia osobom pracującym przy organizacji
wydarzenia:
maseczki/przyłbice u pracowników mających kontakt z publicznością,
płyn do dezynfekcji dłoni w wybranych miejscach
Zamek Królewski w Chęcinach zapewnia środki dezynfekujące dla uczestników
wydarzeń, wykonawców pokazów i artystów.

§2
ZASADY PRACY ARTYSTYCZNEJ I WYKONAWCZEJ
1. Wykonawcy pokazów i artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie
zdrowia w momencie przystąpienia do pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej procedury.
2. Zamek Królewski w Chęcinach zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni
używanych przez artystów i wykonawców pokazów, a także mikroportów oraz
instrumentów.
§3
ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI
1. Udział widzów w wydarzeniach organizowanych na Zamku Królewskim w Chęcinach
jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa oraz wypełnienia stosownego
oświadczenia o stanie zdrowia w momencie wejścia na wydarzenie (załącznik nr 1).
2. Na terenie wydarzenia rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji rąk oraz tablice
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu.
3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
a) pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);
b) zachowanie dystansu 2 metrów podczas kolejek,
c) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na
teren imprezy

§4
PROCEDURY

POSTĘPOWANIA

W

PRZYPADKU

POTWIERDZENIA

ZAKAŻENIA
WIRUSEM SARS-COV-2 UCZESTNIKA LUB OBSŁUGI WYDARZENIA
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub pracownika,
organizator udostępni Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej listę uczestników
i pracowników.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim
zostały wprowadzone.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA
Wydarzenie
Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem
COVID - 19 podczas wydarzenia o nazwie „…………………………….”.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obecnie obowiązującymi i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Zamku Królewskiego
w Chęcinach w razie zakażenia wirusem COVID-19.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia. W przypadku, gdy
zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym Zamku Królewskiego w Chęcinach. Biorę na siebie
pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za
wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez Zamek
Królewski w Chęcinach lub osoby trzecie.
……………………………………
Data i podpis

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie 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), realizując wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Zamek Królewski w
Chęcinach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek
stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym
kontakcie z osoba zakażoną
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Chęcinach,
ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, tel. 41 308 00 48, e-mail: biuro@zamek.checiny.pl, w imieniu
którego działa Dyrektor – Monika Majchrzyk.
2) Na Zamku Królewskim w Chęcinach powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), z
którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zamek.checiny.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów sanitarnych związanych z
epidemią wirusa SARS- CoV-2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do państwa

trzeciego

lub organizacji

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, co wynika z przepisów
archiwizacyjnych i uzależnione jest od rodzaju przechowywanej dokumentacji.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Zamek
Królewski w Chęcinach.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA DZIECKA
Wydarzenie
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego dziecka
Telefon kontaktowy do
rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Imię i nazwisko dziecka

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem
COVID - 19 podczas wydarzenia o nazwie „…………………………………..”.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w Zamku Królewskim w Chęcinach i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
2) moje dziecko nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka. W przypadku gdy
powezmę informację o objęciu mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym
z Covid-19, zobowiązuję się, że niezwłocznie poinformuję o tym Zamek Królewski
w Chęcinach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego
obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody
poniesione przez Zamek Królewski w Chęcinach lub osoby trzecie.
………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie 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), realizując wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Zamek Królewski w
Chęcinach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek
stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym
kontakcie z osoba zakażoną
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Chęcinach,
ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, tel. 41 308 00 48, e-mail: biuro@zamek.checiny.pl, w imieniu
którego działa Dyrektor – Monika Majchrzyk.
2) Na Zamku Królewskim w Chęcinach powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), z
którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zamek.checiny.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów sanitarnych związanych z
epidemią wirusa SARS- CoV-2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do państwa

trzeciego

lub organizacji

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, co wynika z przepisów
archiwizacyjnych i uzależnione jest od rodzaju przechowywanej dokumentacji.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Zamek
Królewski w Chęcinach.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

