OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z Państwa udziałem w koncercie/wydarzeniu organizowanym w ramach
63. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,
w celu ochrony zdrowia Państwa oraz innych uczestników, prosimy o wypełnienie
tego oświadczenia.
Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w koncercie.

I.

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ........................................................................................
..............................................................................................................

1. Oświadczam, że:
1.1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
1.2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia,
zobowiązuję się przebywając w sali koncertowej do:
2.1) zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;
2.2) zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;
2.3) przestrzegania postanowień Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach
artystycznych organizowanych w ramach festiwalu „Warszawska Jesień”
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
..........................................................
(data i własnoręczny podpis)

II.

W celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego
na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu
podaję moje dane kontaktowe:
telefon: ...................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................
..........................................................
(data i własnoręczny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych jest Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27,
00-272 Warszawa. ZKP przetwarza dane na podstawie Art. 6 ust 1 lit c RODO. Zgodnie
z art. 17 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), podanie danych osobowych jest niezbędne
w celu uczestnictwa w koncercie. Dane osobowe będą przechowywane około 14 dni. Dane mogą
być udostępnione dla Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03–729 Warszawa w przypadku
ryzyka zakażenia.

REGULAMIN
uczestnictwa w koncertach
63. edycji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed możliwością zakażenia się
wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa
związanymi z reżimem sanitarnym, Związek Kompozytorów Polskich
(organizator festiwalu „Warszawska Jesień”) wprowadza niniejszy regulamin,
który obowiązuje podczas wszystkich koncertów organizowanych w dniach
18 – 27 września 2020.
1.

Uczestnictwo w koncertach oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek
jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej festiwalu
– www.warszawska-jesien. art.pl.

2.

Udział w wydarzeniach festiwalowych jest możliwy pod warunkiem złożenia
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba,
która według swojej wiedzy:
· jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
· przebywa na kwarantannie,
· jest pod nadzorem epidemiologicznym.

3.

Wzór oświadczenia dostępny jest przy zakupie biletów i na stronie internetowej
festiwalu. Przed rozpoczęciem danego koncertu, należy oświadczenie wypełnić,
podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość
ich wypełnienia przed wejściem na salę koncertową. Osoby, które nie wypełnią
oświadczenia, nie zostaną wpuszczone na koncert. Podanie danych osobowych
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora
zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od daty koncertu.

4.

Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia przez cały czas maseczki
ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie oraz zachowania
dystansu min. 2 metrów.

5.

Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk.

6.

Organizator może dokonywać pomiaru temperatury ciała osób przed wejściem
na salę. W przypadku odmówienia pomiaru temperatury lub stwierdzenia
podwyższonej temperatury organizator ma prawo odmówić wstępu na koncert.

7.

Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń
artystycznych jest zabroniona.

8.

Koncerty odbywają się bez przerw. Po rozpoczęciu koncertu osoby spóźnione nie
będą wpuszczane na salę.

9.

Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się
niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu
środków odurzających.

10. Zasady uczestnictwa w festiwalu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym
czasie.

