
 

 

 
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  
„SCENA STADION 2021” w ramach 47. Święta Róży w Kutnie 

 
Masowa Impreza plenerowa „SCENA STADION 2021” zwana dalej „Imprezą” odbędzie się w dniach  
4 i 5 września 2021 r. w godzinach 17:00 - 23:00 na Terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Kościuszki 26 
w Kutnie 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie Imprez masowych, opublikowanej  
w Dz.U.2019.0.2170, Ustawa 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 /tekst ujednolicony Dz. U. 2020 poz. 374, Wytyczne 
Ministerstwa Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
Organizatorów Imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 
oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy – Kutnowski Dom Kultury z siedzibą przy 
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno. 

3. Wszystkie osoby przebywające na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązane są stosować 
się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników Imprezy poprzez określenie 
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu, na którym 
przeprowadzona jest Impreza oraz uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy  
w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę. 

5. Znaczenia określeń używanych w regulaminie:  
• Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, przeprowadzającą plenerową. 
• Impreza - Impreza plenerowa, masowa, biletowana w ramach 47. Święta Róży pod nazwą 

“Scena Stadion 2021”, która odbywa się w dniach 4 i 5 września 2021 roku na Stadionie Miejskim 
przy ul. Kościuszki 26 w Kutnie. 

• Teren Imprezy - oznacza ogrodzony płotem Stadionu i dodatkowo wyznaczony płotami wysokimi 
Teren, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

• Kierownik do spraw bezpieczeństwa – osoba wyznaczona przez Organizatora, reprezentująca 
go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy masowej; 

• Służby porządkowe – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone 
przez Organizatora, legitymujące się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,  
o którym mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1432); 

• Służby informacyjne – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone 
przez Organizatora; 

• Uczestnik Imprezy - osoba Uczestnicząca w Imprezie na podstawie ważnego biletu lub 
identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia 
lub osoba małoletnia (osoba, która nie ukończyła 18. roku życia zgodnie z art. 10 kodeksu 
cywilnego) znajdująca się pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa na Terenie 
Imprezy tylko i wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje. 
Osoba małoletnia zobowiązana jest do posiadania własnego biletu. 

• Bilet bez Certyfikatu Szczepienia - zakupiony w kasie KDK lub online poprzez stronę 
bilety.kdk.net.pl i wydrukowany przez Uczestnika Imprezy dokument potwierdzający jednorazowe 
uprawnienie do wejścia na Teren Imprezy osobom w każdym wieku bez konieczności okazywania 
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potwierdzenia szczepienia przeciwko Covid-19; w tym uprawnia również do wejścia na Imprezę 
osoby małoletnie do 12 roku życia, dla których nie przewidziano możliwości szczepień przeciwko 
Covid-19. 

• Bilet z Certyfikatem Szczepienia - zakupiony w kasie KDK lub online poprzez stronę 
bilety.kdk.net.pl i wydrukowany przez Uczestnika Imprezy dokument potwierdzający jednorazowe 
uprawnienie do wejścia na Teren Imprezy osobom, które podczas kontroli biletowej będą 
posiadały ważny Certyfikat Szczepienia. Osoba kupująca Bilety z Certyfikatem Szczepienia 
potwierdza, że w dacie Imprezy, każdy posiadacz zakupionego przez nią biletu będzie osobą 
zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką  
w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii 
Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia. 

• Certyfikat Szczepienia - Unijny Certyfikat w zakresie zaszczepienia przeciw COVID-19. 
Certyfikat Szczepienia może zostać potwierdzony w formie elektronicznej na podstawie kodu QR, 
który będzie weryfikowany podczas kontroli biletowej w aplikacji mObywatel lub w formie 
papierowej w postaci wydruku otrzymanego w przychodni lub pobranego z Internetowego Konta 
Pacjenta. 

§ 2 
ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY 

 
1. Wstęp na Teren Imprezy odbywa sią na podstawie ważnego biletu lub na podstawie Identyfikatora 

wydanego przez Organizatora. 
2. Przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy wszyscy Uczestnicy po okazaniu biletu otrzymają 

opaskę na rękę. Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Imprezy w sposób 
umożliwiający szybką identyfikację Uczestnika Imprezy. Z opaski może korzystać tylko jedna 
osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski 
powoduje utratę jej ważności. 

3. Odrębną grupą Uczestników Imprezy są pracownicy Organizatora, pracownicy techniczni, 
występujący Artyści, Media itp. Wejście tych Uczestników Imprezy odbywa się na podstawie 
wydanego Identyfikatora, do którego przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy dostaną oni opaskę 
na rękę. 

4. Wzór identyfikatora ustala Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na Terenie 
Imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację Uczestnika Imprezy. Z identyfikatora może 
korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, 
zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. 

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  
 

● broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym parasoli z ostrym zakończeniem), 
● materiałów wybuchowych, 
● wyrobów pirotechnicznych, 
● materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
● napojów alkoholowych, 
● środków odurzających lub substancji psychotropowych 
● rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp. 
● sterowanych modeli latających oraz dronów 

 
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb 
Porządkowych i Informacyjnych. 
 
6. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.  
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7. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 
innej zarobkowej na Terenie Imprezy.  

8. Organizator zabrania lataniem nad terenem imprezy sterowanych modeli latających oraz dronów. 
9. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:  

• nie posiadającym biletu lub identyfikatora łącznie z opaską na rękę 
• znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków  
• posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki, lub 

substancje.  
• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 
• posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp., 
• nie posiadającym ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy, 

paszportu, legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej) 
• które posiadają Bilet z Certyfikatem, ale nie okażą przy kontroli biletowej jednego z trzech niżej 

wymienionych dokumentów: 
a) unijny Certyfikat Szczepienia Uczestnika w postaci kodu QR w aplikacji mObywatel lub  

w formie wydruku; 
b) zaświadczenie o szczepieniu Uczestnika wystawione w punkcie szczepienia lub pobrane  

z profilu pacjenta na portalu gov.pl; 
c) pisemne oświadczenie Uczestnika, którego wzór można znaleźć pod linkiem: 

https://kdk.net.pl/scena-stadion/ - (Oświadczenie Uczestnika Imprezy  
o zaszczepieniu); 

• które nie oddadzą Oświadczenia Uczestnika Imprezy o stanie zdrowia i o akceptacji 
Regulaminu Imprezy Masowej Scena Stadion 2021. 

10. Każdy kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu 
albo karze ograniczenia wolności.  

11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane 
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych a także komunikatów Organizatora. 

12. Osoby małoletnie Uczestniczą w Imprezie wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów, którzy 
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

13. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów 
estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone w rozporządzeniu 
ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 112). 

14. Osoby posiadające alkohol, materiały pirotechniczne lub inne przedmioty i substancje  
(napoje w opakowaniach szklanych, puszkach lub opakowaniach plastikowych o pojemności 
powyżej 0,5 l) są zobowiązane do samodzielnego zdeponowania ww. przedmiotów  
w wyznaczonym punkcie depozytowym. 

15. Szczególne zasady wstępu na Teren Imprezy w związku z pandemią COVID-19, na podstawie 
przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej. 
a) Zgodnie z „Wytycznymi dla Organizatorów Imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego warunkiem 
Uczestnictwa w Imprezie może być złożenie przez Uczestnika Imprezy pisemnego 
oświadczenia na temat stanu zdrowia z danymi osobowymi oraz informacją, że według swojej 
najlepszej wiedzy, jest osobą zaszczepioną, nie jest on osobą zakażoną, nie przebywa na 
kwarantannie i nie znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia 
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u Uczestnika Imprezy którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik 
Imprezy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

b) Oświadczenie na temat stanu zdrowia Uczestnik złoży w dniu Imprezy, w sposób określony 
przez Organizatora. Wzór oświadczenia określa Organizator. Wzór formularza oświadczenia 
dostępny jest pod linkiem: https://kdk.net.pl/scena-stadion. 

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 
osobowych oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wstępu na Imprezę, bez 
prawa do reklamacji i zwrotu środków za bilet. 

d) Dane osobowe Uczestników Imprezy zawarte w oświadczeniach na temat stanu zdrowia 
mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny na 
danym Terenie. 

e) Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach na temat stanu zdrowia jest 
Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 4. Dane osobowe 
przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.  

f) Dane osobowe Uczestników Imprezy zawarte w oświadczeniach na temat stanu zdrowia 
przechowywane będą przez Organizatora przez okres 2 tygodni lub przez dłuższy okres, jeżeli 
okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 
§ 3 

BILETY 
 

1. Wstęp na Teren Imprezy odbywa się na podstawie zakupionego biletu. Sprzedaż biletów 
prowadzona będzie: 
• w kasie Kutnowskiego Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4. 
• na stronie internetowej bilety.kdk.net.pl 

 
2. Bilety na Imprezę będą sprzedawane w dwóch opcjach:  

• Bilet bez Certyfikatu Szczepienia przeznaczony jest dla osób w każdym wieku bez 
konieczności okazywania potwierdzenia szczepienia przeciwko Covid-19, w tym uprawnia 
również do wejścia na Imprezę osoby małoletnie do 12 roku życia, dla których nie przewidziano 
możliwości szczepień przeciwko Covid-19. 

• Bilet z Certyfikatem Szczepienia przeznaczony jest dla osób, które w dniu wejścia na Teren 
Imprezy będą posiadały ważny Certyfikat Szczepienia.  
Osoba kupująca bilet z Certyfikatem Szczepienia potwierdza, że w dacie Imprezy, każdy 
posiadacz zakupionego przez nią biletu będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami  
w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki 
jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego 
przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co 
najmniej 14 dni od pełnego szczepienia. 

3. Posiadacze Biletu z Certyfikatem Szczepienia podlegają dobrowolnej kontroli dokumentu 
tożsamości wraz z jednym z trzech dokumentów: 
• unijny Certyfikat Szczepienia Uczestnika w postaci kodu QR w aplikacji mObywatel lub w formie 

wydruku. 
• zaświadczenie o szczepieniu Uczestnika wystawione w punkcie szczepienia lub pobrane  

z profilu pacjenta na portalu gov.pl 
• pisemne oświadczenie Uczestnika, którego wzór można znaleźć pod linkiem: 

https://kdk.net.pl/scena-stadion/ -  (Oświadczenie Uczestnika Imprezy  
o zaszczepieniu). 

1. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązuje się wypełnić i przekazać w trakcie kontroli biletowej 
Oświadczenie o stanie zdrowia i o akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej Scena Stadion 2021. 
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2. Osoba kupująca Bilet z Certyfikatem Szczepienia akceptuje, że nie zostanie wpuszczona na 
Imprezę mimo posiadanego biletu wstępu, jeśli podczas kontroli biletowej nie okaże dokumentów 
zgodnie z § 3 pkt. 3. Osobie takiej nie przysługuje zwrot kosztu biletu. 

3. Dokumenty nie będą zbierane od Uczestników Imprezy – należy je okazać podczas kontroli 
biletowej, przy wejściu na Teren Imprezy. 

4. Dokument tożsamości oraz jeden z dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 3   niniejszego 
Regulaminu należy mieć przy sobie przez cały czas trwania Imprezy i okazać służbom 
porządkowym w przypadku kontroli. 

5. Przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy wszyscy Uczestnicy po przejściu kontroli biletowej 
otrzymają opaskę na rękę (dzień pierwszy Sobota 4.09 – opaska kolor turkusowy, dzień drugi 
Niedziela 5.09 – kolor różowy). Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Imprezy 
w sposób umożliwiający szybką identyfikację Uczestnika Imprezy. Z opaski może korzystać tylko 
jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież 
opaski powodują utratę jej ważności. 

6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na bilecie. Zakazana jest 
odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż 
biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi 
punktami sprzedaży, itp. 

7. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. 2021 poz. 861): „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na Imprezy 
artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są 
karalne.” 

8. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieoryginalnego skutkować 
będzie odmową wstępu na Imprezę. 

9. Prawo do wstępu na Teren Imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet oryginalny, 
nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego 
unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy. 

10. Bilety zakupione online zawierają unikatowy kod QR, podczas kontroli podlegają skanowaniu przez 
przedstawicieli Organizatora. 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Organizator 
może odmówić wstępu na Teren Imprezy w przypadku duplikatu biletu. W razie zgłoszenia się kilku 
osób z tym samym biletem, wstęp na Imprezę ma wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako 
pierwsza. 

12. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu będzie unieważniony przez Organizatora, 
bez prawa zwrotu należności.  

13. Impreza plenerowa, masowa, biletowana w ramach 47. Święta Róży pod nazwą “Scena Stadion 
2021”, która odbywa się w dniach 4 i 5 września 2021 roku na Stadionie Miejskim przy  
ul. Kościuszki 26 w Kutnie składa się z dwóch, oddzielnie biletowanych dni koncertowych: 

 
Dzień pierwszy - 4 września 2021 (sobota) 
 
17.00 otwarcie bramy Stadionu dla publiczności 
18:30 koncert Grubson 
20.30 koncert Enej 
22:00 koniec koncertów i opuszczenie terenu stadionu przez publiczność 
23:00 zamknięcie bramy Stadionu 

 
Dzień drugi - 5 września 2021 (niedziela) 
 
17.00 otwarcie bramy Stadionu dla publiczności 
18:30 koncert Piotr Cugowski 
20.30 koncert Daria Zawiałow 
22:00 koniec koncertów i opuszczenie terenu stadionu przez publiczność 
23:00 zamknięcie bramy Stadionu 

 
14. Bilet w cenie 1 zł uprawnia do Uczestnictwa w koncertach tylko w dniu, na który został zakupiony.   
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• Uczestnik Imprezy, który zakupił bilet na Dzień pierwszy Imprezy tj. 4 września 2021 roku jest 
uprawniony do Uczestnictwa w dwóch koncertach- Grubson, Enej. 

• Uczestnik Imprezy, który zakupił bilet na Dzień drugi Imprezy tj. 5 września 2021 roku jest 
uprawniony do Uczestnictwa w dwóch koncertach- Piotr Cugowski, Daria Zawiałow. 

 
15. Jedną osobę, podczas jednego logowania do systemu sprzedaży oraz w czasie jednej transakcji 

w okienku kasowym obowiązuje limit zakupu łącznie 10 biletów, niezależnie od rodzaju biletu i dnia 
Imprezy. 

16. Do sprzedaży zostanie przeznaczone 2000 biletów na każdy dzień koncertowy: 
• Bilety na Dzień pierwszy (sobota 4 września 2021) w ilości: 250 Biletów bez Certyfikatu 

Szczepienia i 1750 Biletów z Certyfikatem Szczepienia 
• Bilety na Dzień drugi (niedziela 5 września 2021) w ilości: 250 Biletów bez Certyfikatu 

Szczepienia i 1750 Biletów z Certyfikatem Szczepienia 
17. Sprzedaż biletów na Imprezę rozpocznie się równolegle w kasie KDK oraz na stronie 

bilety.kdk.net.pl w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00. 
18. Pierwszego dnia, tj. 10.08.2021 r., trafi do sprzedaży 50 szt. Biletów bez Certyfikatu Szczepienia 

oraz 350 szt. Biletów z Certyfikatem Szczepienia na pierwszy dzień koncertowy oraz 50 szt. Biletów 
bez Certyfikatu Szczepienia oraz 350 szt. Biletów z Certyfikatem Szczepienia na drugi dzień 
koncertowy. 

19. Każdego następnego dnia (przez kolejne 4 dni, tj. 11,12,13,14.08.2021 r.) pula biletów, które 
trafią do sprzedaży zostanie powiększona o kolejne 50 szt. Biletów bez Certyfikatu Szczepienia 
oraz 350 szt.  Biletów z Certyfikatem Szczepienia na każdy dzień koncertowy 

20. Zwiększenie puli biletów do sprzedaży będzie miało miejsce przez kolejne 4 dni również o godzinie 
15:00. 

21. Sprzedaż biletów na Imprezę „Scena Stadion 2021” odbywać się będzie:  
• w kasie Kutnowskiego Domu Kultury w godz. 15:00 - 21:00   
• za pośrednictwem strony internetowej: bilety.kdk.net.pl. 

22. Kutnowski Dom Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin pracy kasy biletowej oraz 
dostępności biletów na stronie internetowej bilety.kdk.net.pl 

23. Zakup biletu w kasie oraz za pośrednictwem strony internetowej jest równoznaczny z 
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, tj. „Regulamin Sprzedaży biletów na Imprezę 
plenerową Scena Stadion 2021”.  
Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ 
 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 
trwania Imprezy, poprzez m.in.:  
● służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru oraz wyposażone 

w identyfikatory;  
● powołanie wyspecjalizowanej firmy prowadzącej działalność w zakresie ochrony osób i mienia 

oraz zabezpieczeniem Imprez masowych 
● udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 
● ochronę i zabezpieczenie ppoż. 

 
2. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:  

● pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie 
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;  

● Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia 
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego, udzielenia pomocy przed medycznej.  
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3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 
powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp.,  
a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez 
uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

4. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:  
● sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;  
● legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  
● przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą, 

lub posiadają niebezpieczne przedmioty,  
● wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy masowej, a w przypadku niewykonania 
takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;  

● stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb 
Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) oraz ustawy z dnia 24 maja 2013r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 z późn. zm.). 

● ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.  

5. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Służby informacyjne są obowiązane do:  
● informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez 

Organizatora lub służby ratownicze;  
● informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;  
● nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób Uczestniczących w Imprezie masowej 
● niedopuszczania osób Uczestniczących w Imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla 

publiczności;  
● niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań 

zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;  
● obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu 

zagęszczeniu osób;  
● pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (Terenu) i regulaminu Imprezy 

masowej;  
● reagowania na skargi składane przez osoby Uczestniczące w Imprezie masowej. 

7. Zasady i obowiązki Uczestnika w związku z pandemią COVID-19. 
● Uczestnik Imprezy oświadcza, że jest świadomy, że Uczestnictwo w Imprezie może wiązać się 

z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

● Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa  
i obowiązków z tym związanych zgodnie z przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych 
organów administracji rządowej. Obowiązkiem Uczestnika jest między innymi posiadanie 
środków ochrony osobistej, zakrywanie ust i nosa na Terenie Imprezy oraz zachowanie 
dystansu 1,5 metra od innego Uczestnika Imprezy z wyłączeniem rodzin i osób pozostających 
we wspólnym pożyciu. 

8. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do 
żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny 
wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę. 
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9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 
powodów, np. Siła Wyższa, itp. a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym 
i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie przeprowadzenia Imprezy, w tym zmiany 
daty i liczby Uczestników, na podstawie aktualnych przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych 
organów administracji rządowej. Uczestnik zobowiązany jest bezpośrednio przed wydarzeniem 
sprawdzić na stronie Organizatora pod adresem www.kdk.net.pl czy wytyczne nie uległy zmianie  
i stosować się do aktualnych w dniach Imprezy zasad. 

11. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe 
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy 
Uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety  
w ciąży. 

12. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób 
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla 
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

13. Rozpowszechnianie wizerunku 
● Organizator powołując się na Art. 81. Ustawy o Prawie Autorskim pkt. 2 informuje, że udział  

w Imprezach przez niego organizowanych jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na utrwalenie, 
rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami  
i metodami w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i innych 
materiałach marketingowych w celu promocji działań kulturalnych i edukacyjnych. 

● Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku w celu 
promocji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny 
 
W przypadku niestosowania się do tych zasad przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyproszenia takiego Uczestnika z Terenu Imprezy bez możliwości powrotu 

 
§ 5 

ZASADY MAJĄCE NA CELU MINIMALIZACJĘ MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA CHORÓB 
ZAKAŹNYCH  

(ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2)  
WŚRÓD UCZESTNIKÓW, PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ BILETERÓW 

1. 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, tekst ujednolicony Dz. U. 2020 poz. 374, 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 
861), wraz ze  zmianą, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 957) oraz Wytycznymi dla Organizatorów 
Imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu określa się wytyczne dotyczące 
zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID-19 podczas Imprezy masowej 
“SCENA STADION 2021” w ramach 47. Święta Róży w Kutnie: 
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a) Na Terenie Imprezy rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznej 
dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek  
i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra; 

b) Kolejki do wejścia na Teren Imprezy będą ustawiane z zachowaniem dystansu 1,5 metra; 
c) Za sprawne wpuszczanie i wypuszczanie Uczestników grupami/sekcjami oraz kontrolę 

przepływu publiczności odpowiadają służby porządkowe; 
d) Środki do mycia i dezynfekcji wraz z instrukcjami skutecznego mycia i skutecznej dezynfekcji 

rąk będą dostępne w widocznych miejscach na Terenie Imprezy, m.in. w toaletach, garderobach 
oraz przy wejściach na Teren Imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób  
z niepełnosprawnością; 

e) Udostępniona zostanie zwiększona liczba toalet do 25 sztuk i organizacja przedsięwzięcia tak, 
aby móc zachować wymagany dystans; 

f) Pojemniki przeznaczone na zużyte środki ochrony osobistej zostaną odpowiednio oznaczone. 
g) Instrukcje skutecznego mycia i dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone według rekomendacji 

GIS z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych oraz dzieci (odpowiednia wysokość). 
 

2. Instrukcje dla wszystkich pracowników i kontraktorów 

a) Wszyscy pracownicy Organizatora oraz pracownicy zakontraktowani (tj. pracownicy służb 
porządkowych, informacyjnych, personel sprzątający) zostaną wyposażeni  
w maseczki ochronne; 

b) Wszyscy pracownicy Organizatora oraz pracownicy zakontraktowani zobowiązani są do 
dezynfekcji dłoni przy wejściu na Teren Imprezy i wyjściu; 

c) Personel sprzątający zostanie wyposażony w środki ochrony osobistej oraz środki do 
dezynfekcji; 

d) Sprzątanie, dezynfekcja toalet będzie przeprowadzona ze zwiększoną częstotliwością, 
minimum raz na godzinę; 

e) Pracownicy oraz kontraktorzy zapoznali się oraz zobowiązują się do przestrzegania procedur  
i regulaminów stosowanych na Imprezie; 

f) W związku z obowiązkiem przeprowadzenia procedury przeszukania, ochrona zostaje 
zobowiązana do regularnej dezynfekcji rąk; 

g) Bileterzy zostali przeszkoleni w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności; 
h) Organizator zobowiązuje się do zebrania danych kontaktowych osób pracujących przy obsłudze 

Imprezy (tracking pracowników) oraz oświadczeń dot. stanu zdrowia. 
 

3. Wymagania wobec Uczestników Imprezy 

a) Uczestnicy z wyprzedzeniem zostaną poinformowani o tym, że Uczestnictwo w Imprezie jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminów dot. Imprezy “SCENA STADION 2021” w ramach 47. 
Święta Róży określonych przez Organizatora, które Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

b) Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę ochronną.  
W przypadku braku maseczki przy wejściu na Imprezę, Organizator zapewnia maseczki dla 
każdego Uczestnika. 

c) Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa  
i obowiązków z tym związanych zgodnie z przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych 
organów administracji rządowej. Obowiązkiem Uczestnika jest między innymi posiadanie 
środków ochrony osobistej, zakrywanie ust i nosa na Terenie Imprezy oraz zachowanie 
dystansu 1,5 metra od innego Uczestnika Imprezy z wyłączeniem rodzin i osób pozostających 
we wspólnym pożyciu. 
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d) Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren Imprezy. Środki do 
dezynfekcji zapewnia Organizator. 

e) W kolejce do kontroli biletów, podczas przebywania na Terenie Imprezy oraz przemieszczania 
się Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących przepisów oraz 
zachowania dystansu społecznego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.  

f) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest bezpośrednio przed wejściem na Teren Imprezy 
przekazać Organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, informujące, że według 
swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym. Obsługa udostępni każdej osobie Uczestniczącej w wydarzeniu 
stosowny formularz oświadczenia. W celu ograniczenia kolejek zalecamy wydrukowanie 
formularza samodzielnie ze strony https://kdk.net.pl/scena-stadion/ i przybycia na Teren 
Imprezy z wypełnionym i podpisanym formularzem. 

g) Uczestnik Imprezy może zostać poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku, gdy 
temperatura ciała Uczestnika przekraczać będzie 37,5 stopnia Celsjusza, Uczestnik Imprezy 
nie będzie uprawniony do wejścia na Teren Imprezy. 

 
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

Uczestnika lub pracownika obsługi Imprezy 

a) W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi Imprezy będącego na stanowisku pracy lub 
Uczestnika Imprezy objawów zbieżnych z COVID-19 – zostanie on niezwłocznie odsunięty od 
pracy/odseparowany od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu 
lub poproszony, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Zostanie on również 
poinformowany o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112. 

b) W przypadku przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia opisanego w pkt a powyżej do 
Organizatora, nastąpi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, zostanie 
przeprowadzone rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

c) W przypadku przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia opisanego w pkt a powyżej do 
Organizatora nastąpi ustalenie listy pracowników oraz Uczestników Imprezy, o ile to możliwe, 
obecnych w tym samym czasie w części/częściach Terenu Imprezy, w których przebywał 
pracownik/Uczestnik Imprezy i zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie 
www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
5. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

Uczestnika lub pracownika obsługi Imprezy 
a) w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Uczestnika lub pracownika 

obsługi Imprezy Organizator udostępni zebrane przy kontroli biletowej Oświadczenia 
Uczestnika Imprezy o stanie zdrowia i o akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej Scena 
Stadion 2021, zawierające dane kontaktowe Uczestników i pracowników właściwej 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
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§ 6 
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 R. O BEZPIECZEŃSTWIE 

IMPREZ MASOWYCH (Dz.U.2019.0.2170 t.j.) 
 
Art. 54. Odpowiedzialność karna za niewykonywanie polecenia porządkowego lub przebywanie  
w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności 
 
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej 

ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu Imprezy masowej, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania: 
 

● Imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; 
● masowej Imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub 

innym dokumencie uprawniającym do przebywania na Imprezie masowej i nie opuszcza tego 
sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. 

 
Art. 55.  Odpowiedzialność karna za niewykonywanie polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej 
 

● Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu  
i w czasie trwania Imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie 
niższej niż 2 000 zł. 

 
Art. 56. Odpowiedzialność karna za wnoszenie lub posiadanie na Imprezie napojów alkoholowych 
 

● Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na Imprezie masowej napoje alkoholowe, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

 
Art. 57. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków w zakresie przekazywania informacji 
 

● Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa Imprezy 
masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 

 
Art. 57a. Utrudnianie rozpoznania osoby 

● Kto w miejscu i w czasie trwania masowej Imprezy sportowej używa elementu odzieży lub 
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

 
Art. 58. Odpowiedzialność karna za organizowanie Imprezy bez zezwolenia, wbrew zakazowi lub 
niezachowanie warunków bezpieczeństwa 
 

● Kto organizuje Imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami 
określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie 
nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

● Kto, organizując Imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa 
określonych w art. 5 wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwo Imprezy i obowiązek 
zabezpieczenia Imprezy, ust. 2 lub w art. 6 obowiązki Organizatora Imprezy, ust. 1, podlega 
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych. 
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● Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, 
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa Imprezy masowej. 

 
Art. 59. Odpowiedzialność karna za wnoszenie lub posiadanie na Imprezie broni 
 

● Kto wnosi lub posiada na Imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie 
nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

● Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły 
własności sprawcy. 

 
Art. 60. Odpowiedzialność karna za zakłócanie przebiegu Imprezy 
 
1. Kto w czasie trwania masowej Imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na Teren, 

na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca 
takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

1a.  Kto w czasie trwania Imprezy masowej wdziera się na Teren obiektu lub na Teren, gdzie 
prowadzona jest Impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie 
opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

2. Kto w czasie trwania Imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się 
Impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej Imprezy, podlega 
grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania Imprezy masowej 
narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. 

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu odzieży lub 
przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego 
osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

5. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu 
albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej 
lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania Imprezy masowej, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 5. 

 
§ 7 

DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Imprezy Masowej Scena 
Stadion 2021 wywieszonym przy wejściu na Imprezę oraz na stronie internetowej 
https://kdk.net.pl/scena-stadion/ 

2. Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do wypełnienia przed wejściem na Teren Imprezy 
następującego oświadczenia: 
• Oświadczenie Uczestnika Imprezy o stanie zdrowia i o akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej 

Scena Stadion 2021 
3. Dane osobowe, które Uczestnik podaje z powyższego oświadczenia mogą zostać przekazane 

właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku otrzymania prośby o ich 
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udostępnienie w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że 
osoba zarażona brała udział w danym wydarzeniu. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przekazanie tych danych.   

4. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 
RODO). 

5. Powyższe dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Kutnowski Dom Kultury w żaden sposób 
w jakimkolwiek czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienia zażąda właściwy organ nadzoru 
sanitarno-epidemiologicznego w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. 

6. W szczególności ujawnienie tychże danych kontaktowych będzie następowało w przypadku 
podejrzenia, że Uczestnik mógł być narażony na kontakt z osobą, u której objawy wskazują na 
możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla ochrony zdrowia Uczestnika i osób, z którymi miał 
kontakt.   

7. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 
119, poz. 1) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest: Kutnowski Dom Kultury  
z siedzibą ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno. 

8. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (IODO) - który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 
osobowych. Z IODO można kontaktować się pod adresem mail: rodokdk@gmail.com. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy regulamin jest udostępniony Uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Organizatora 

oraz dostępne w widocznych miejscach na Terenie Imprezy.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, w tym zmiany daty i liczby 

Uczestników, na podstawie aktualnych przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów 
administracji rządowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 


