
 

1 

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach, w ramach projektu „Borek gra w zielone – na 
bis. Tomik poezji weź i chodź na spacer”, współorganizowanego w ramach Programu 
Współorganizacji Projektów dla osób fizycznych i grup nieformalnych Mikrogranty 

przez Strefę Kultury Wrocław 

Edycja 25. – luty 2021 
 

1. Organizatorem wydarzenia odbywającego się w ramach Projektu „Borek gra w zielone – na 
bis. Tomik poezji weź i chodź na spacer”, realizowanego w ramach Programu 
Współorganizacji Projektów Mikrogranty w terminach od 04.04.2021 r. do 30.06.2021 r. jest 
Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, 
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław 
pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 ( dalej 
zwana SKW), przy udziale Partnera, grupy nieformalnej Grupa Pilotów i Przewodników, 
określonej umową nr  SKW.411.3.87.2021 z dnia 01.04.2021 r. 

2. Wydarzenia są bezpłatne i mają na celu uczestnictwo w spacerach 
dendrologicznych po Parku Południowym w dniach 29.05 i 12.06.2021 r., dla 
zgłoszonych uczestników i uczestniczek. 

3. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, liczba osób na każdym wydarzeniu jest ograniczona. 
4. Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które wysłały zgłoszenie mailowe i wyraziły zgodę na 

przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym wypełniły oświadczenie o stanie zdrowia, który 
według ich najlepszej wiedzy pozwala na udział w wydarzeniu, nie są poddane kwarantannie, 
izolacji domowej ani nie są objęte nadzorem epidemiologicznym. 

5. Ze względu na szczególną sytuację przy zgłoszeniu swojego uczestnictwa w wydarzeniu osoba 
dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia następującej treści: 
 
„Oświadczam iż według mojej najlepszej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień 
zgłoszenia/wydarzenia* nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o 
chorobie zakaźnej, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, 
objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w sposób bezpieczny dla 
innych wziąć udział w wydarzeniu. Nie przebywam też na kwarantannie ani w izolacji 
domowej. Zapoznałam/em się Regulaminem wydarzenia i świadoma/y ryzyka zakażenia 
COVID – 19, w wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność”. 
 
a także podania danych kontaktowych (imię, nazwisko i numer telefonu) 
pozwalających na jej identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia 
COVID – 19 w trakcie wydarzenia. Dane te SKW będzie miała prawo przekazać odpowiednim 
służbom sanitarno – epidemiologicznym i porządkowym na zasadach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, wprowadzonych w związku z epidemią COVID- 19, na co 
uczestnik/-czka wydarzenia, dokonując zgłoszenia wyraża zgodę. Szczegółowe zasady 
przetwarzania przez SKW danych osobowych uczestników wydarzeń zawarte są w klauzuli 
informacyjnej w punkcie 20 poniżej.  

6. Z powodów opisanych w punkcie 5 poniżej, każde wydarzenie może rozpoczynać się pomiarem 
temperatury uczestników/-czek przeprowadzanym na odległość a także obowiązkowym 
podpisaniem listy obecności na wydarzeniu z imieniem i nazwiskiem uczestnika/-
czki oraz numerem telefonu, przez której podpisanie uczestnik/czka powtórzy oświadczenie 
wymienione w punkcie 5 poniżej. Listy będą potwierdzeniem obecności i bazą do kontaktu w 
przypadku potrzeby poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz 
udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

7. W wydarzeniach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne 
zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni. W przypadku stwierdzenia 
powyższego stanu po zadeklarowaniu udziału w wydarzeniu, należy swój udział odwołać.  

8. Zakwalifikowanie do udziału w wydarzeniu osoby, która zgłosiła swoje w nim uczestnictwo 
zostanie potwierdzone przez organizatora drogą mailową. 

9. Osoba, u której stwierdza się objawy wymienione w punkcie 7., która zgłosiła chęć udziału w 
wydarzeniu, zobowiązana jest poinformować organizatora o rezygnacji z wydarzenia przed jego 
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rozpoczęciem. Analogicznie osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 
mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji 
w ciągu ostatniego tygodnia, przed terminem rozpoczęcia wydarzenia, nie mogą wziąć udziału 
w wydarzeniu, a o ile zostały do tego udziału zakwalifikowane, zobowiązane są do odwołania 
swojej obecności na wydarzeniu oraz nieuczestniczenia w nim. 

10.  W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, niezależnie od przyczyn rezygnacji, uczestnik/-
czka zobowiązany/-a jest poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: 
borekgrawzielone@gmail.com 

11. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 r.ż. powinny przebywać pod nadzorem osoby dorosłej. 
12. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania bezpiecznego dystansu 

wynoszącego 2 metry, za wyjątkiem osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.  
13. Z uwagi na ryzyko niezachowania w trakcie wydarzenia wymaganego prawem dystansu 

społecznego, każdy z uczestników/czek wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia we 

własnym zakresie indywidualnych środków ochrony w postaci maseczki zakrywającej okolice ust 

i nosa. Niezależnie od wymogów powszechnie obowiązującego prawa, maseczki należy założyć i 

nosić je w toku całego wydarzenia, o ile tak zarządzi ze względów bezpieczeństwa prowadząca 

wydarzenie.  

14. Organizator ze swojej strony nie zapewnia poczęstunku w trakcie wydarzenia i rekomenduje 

posiadanie własnych artykułów żywnościowych i spożywane ich na wyłączność we własnym 

zakresie Uczestnika/czki. Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w 

trakcie wydarzenia artykuły spożywcze przyniesione przez uczestników/-czki i skutki ich 

spożywania. 

15. W trakcie warsztatów Uczestnicy proszeni są o korzystanie ze sprzętów i urządzeń przypisanych 

do ich stanowiska i o nie wymienianie się nimi.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dezynfekcji materiałów wielokrotnego użytku, 

wykorzystywanych w trakcie wydarzenia (szczególnie podczas warsztatów) przez uczestników/-

czki, każdorazowo po ich użyciu. 

17. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu, w momencie jego 

rozpoczęcia lub w trakcie wydarzenia wskazanych w punkcie 9 powyżej objawów, osoba ta nie 

może wziąć udziału w wydarzeniu. W takim przypadku SWK ma prawo odmówić dopuszczenia 

uczestnika/-czki do udziału w wydarzeniu, nawet po jego/jej przybyciu na miejsce wydarzenia. 

18. Uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez SKW każdy ich uczestnik/-czka na własną 

odpowiedzialność zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia 

COVID–19, przyjmując do wiadomości, iż mimo zachowania wymaganego reżimu sanitarnego 

SKW nie może zagwarantować uczestnikom/-czkom całkowitego zniwelowania ryzyka 

zakażenia, a w związku z tym uczestnicy/-czki biorą udział w wydarzeniu na własną 

odpowiedzialność. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu, albo też 

ograniczenia liczby osób biorących udział w Wydarzeniu/ach w razie zaostrzenia rygorów 

sanitarno – epidemiologicznych w związku z epidemią COVID – 19.  

20. Klauzula informacyjna RODO:  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 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 (RODO, samorządowa instytucja kultury pod nazwą 

Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem 

RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej: SKW 

lub Instytucja), uprzejmie informuje, że: 
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1) administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we 
Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającej NIP 899-273-65-81 oraz REGON 
021907583 (zwana dalej: SKW lub Administrator). Dane te będą przetwarzane w siedzibie 
administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B lub podmiotu przetwarzającego dane na 
zlecenie SKW.  
2) dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie wyłącznie w celu 
realizacji wydarzenia i zapewnienia jego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i na czas ich 
trwania, a po zakończeniu wydarzenia: 
- w odniesieniu do danych osobowych podawanych w związku z epidemią COVID - 19, w okresie 2 tygodni 
po zakończeniu wydarzenia, 
- w odniesieniu do pozostałych danych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu SKW, jakim jest w 
szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też 
dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO lub w odniesieniu do danych o szczególnym charakterze -art. 9 ust. 2 pkt 
a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono, 
3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich 
poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) z 
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 
odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (RODO)z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych wskazanych w formularzu 
rejestracyjnym i na liście obecności, o której mowa w ust. 6 Regulaminu skutkuje brakiem możliwości 
wzięcia udziału w wydarzeniu. 
4) W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW 
będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać 
na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu 
Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności 
prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) 
RODO). 
5) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym rozliczeń 
publicznoprawnych pracowników i kontrahentów SKW, a w odniesieniu do danych osobowych 
podawanych w związku z epidemią COVID – 19 – organom nadzoru sanitarno – epidemiologicznego i 
porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody 
udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW. 
6) Z przysługujących Administratora danych uprawnień osoba, której dane dotyczą może skorzystać w 

siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury 

Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty 

elektronicznej: : iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod 

numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid 

Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75. 


