
Zarządzenie nr 1/2020 

 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu 

 z dnia 03.06.2020 r. 

 

w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej  

Domu Kultury w Powidzu 

 

Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w 

Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r. 

 

§ 1 

 

Zasady funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Domu Kultury w Powidzu z 

zachowaniem obecnych rygorów sanitarnych: 

 

1. Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w 

Domu Kultury w Powidzu w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrektora i jest podejmowana w 

porozumieniu z jego organizatorem oraz z paostwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w 

razie zaistnienia takiej konieczności. 

 

2. Ograniczone przywrócenie działalności Ośrodka jest dostosowane do jego indywidualnej, 

faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na terenie Województwa Wielkopolskiego 

i może ulec zmianie. 

 

3. Umożliwia się organizację dla maksymalnie 70 osób imprez kulturalnych, rozrywkowych 

w budynku, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora 

Sanitarnego i przepisami prawa.     

 

4. Umożliwia się prowadzenie w razie zaistniałej potrzeby zajęd z zakresu edukacji artystycznej 

i kulturowej w pomieszczeniach administrowanych przez Dom Kultury w Powidzu, gdzie limit 

uczestników  to 12 osób (+ 1 osoba prowadząca), z zachowaniem odległości między nimi co najmniej 

2m. 

 

5. Umożliwia się prowadzenie zajęd ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji 

artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadad co 

najmniej 10 m². 

 

6. Umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęd (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji 

artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem 

dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

 

7. „Regulamin zajęd w Domu Kultury w Powidzu w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2” stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 



 

8. Prowadzący instruktor jest zobowiązany do opracowania regulaminu własnych zajęd w 

nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów. 

 

9. Wzór „Oświadczenia uczestnika zajęd” stanowi Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

10. Wzór „Oświadczenia uczestnika imprezy kulturalnej lub rozrywkowej” stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Zarządzenia 

 

11.  „Regulamin imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

organizowanych przez Dom Kultury w Powidzu” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

 

12. Istnieje możliwośd wydania szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji poszczególnych 

imprez kulturalnych i rozrywkowych. 

 

§ 2 

 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu i środków higieny dla użytkowników/pracowników  

oraz dezynfekcja pomieszczeo 

 

1. Wprowadza się obowiązek wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeo po każdych 

indywidualnych zajęciach oraz wdrażania częstszych i dłuższych przerw w przypadku realizacji zajęd 

powyżej 30 minut. 

 

2. Wprowadza się zakaz dla pracowników merytorycznych, obsługi, instruktorów a także 

uczestników zajęd przebywania w budynkach Domu Kultury z niepokojącymi objawami choroby 

zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższych 

sytuacjach zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego. 

 

3. Utrzymuje się wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników i instruktorów Domu 

Kultury z zachowaniem wymaganego dystansu przestrzennego między poszczególnymi osobami 

(minimum 1,5 m). 

 

4. Utrzymuje się organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz 

niezbędnej rezerwy kadrowej. 

 

5. Zapewnia się pracownikom mającym kontakt z odbiorcami dostęp do środków ochrony 

indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji 

rąk. 

 

6. Utrzymuje się następujące obowiązki pracowników i instruktorów: 

 

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyd ręce wodą z 

mydłem, 

 

b) Nosid osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie 

regularnie dezynfekowad ręce podczas wykonywania obowiązków z udziałem odbiorców, 

 

 

 



c) Zachowad bezpieczną odległośd od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 

metry). 

 

d) Regularnie często i dokładnie myd ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekowad osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu 

 

e) Podczas kaszlu i kichania zakryd usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej 

wyrzucid chusteczkę do zamykanego kosza i umyd ręce, 

 

f) Dołożyd wszelkich starao, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakooczonym dniu pracy. Należy pamiętad o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich 

jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp., 

 

6. Pracownicy obsługi są zobowiązani do realizacji codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

pomieszczeniach pracy oraz pozostałych. 

 

§3 

 

Zasady przebywania w obiekcie Domu Kultury w Powidzu 
 

1. Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodowad 

niedopuszczenie do zajęd. W czasie zajęd nie ma możliwości przebywania innych osób poza 

uczestnikami zajęd i pracownikami Domu Kultury w Powidzu na terenie obiektu. 

 

2. Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk lub noszenie 

rękawiczek jednorazowych. 

 

3. Na terenie Domu Kultury obowiązuje przestrzeganie instrukcji sanitarnohigienicznych 

dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki 

oraz instrukcji dezynfekcji rąk. 

 

4. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeostwa nie będą mogły korzystad z zajęd. 

 

§4 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęd zakażenia koronawirusem: 

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren Domu Kultury w Powidzu. Zostaje 

poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji 

z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112. 

 

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Domu Kultury w Powidzu, co umożliwi obsłudze ustalenie 

obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 

zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, 

włączniki itp. 

 

 

 



3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w 

części/częściach Domu Kultury w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
§5 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem: 
 

1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odsunąd ją od pracy i odesład transportem indywidualnym do 

domu. Należy powiadomid właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosowad się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceo. 

 

2. Osoba ta powinna oczekiwad na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od 

innych na min 2 m. 

 

3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceo Paostwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyd dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

5. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym 

samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie. 

 

§6 

 

Postanowienia koocowe: 

 

1. Uczestnik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Domu Kultury w Powidzu w 

trakcie epidemii wirusem COVID-19 może byd czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania 

z zajęd organizowanych przez Dom Kultury. 

 

2.  Zmiany postanowieo wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenie Dyrektora Domu Kultury w 

Powidzu. 

 

3.     Zaleca się na bieżąco śledzid komunikaty na stronie internetowej:  

www.powidz.naszdomkultury.pl oraz https://www.facebook.com/DomKulturyWPowidzu 

 

 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 03.06.2020 r. i obowiązuje do odwołania. 
 

 

Dyrektor Domu Kultury w Powidzu 

/-/ Robert Czechorowski 

 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z 

dnia 3 czerwca 2020 r.  

 

„Regulamin zajęć w Domu Kultury w Powidzu w okresie epidemii wirusa SARs-CoV-2” 
wydany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
 

 

1. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęd: 

 

a)  pełnoletni - zobowiązany jest do wypełnienia jednorazowo załącznika nr 2 do Zarządzenia 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r. - „Oświadczenia uczestnika 

zajęd/wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID -  19”  z podaniem danych 

osobowych oraz numeru kontaktowego zgodnie z wymogami GIS. 

 

b) niepełnoletni – zobowiązany jest dostarczyd przed zajęciami/wydarzeniem podpisane 

przez rodzica/opiekuna prawnego „Oświadczenie” stanowiące zał. nr 3 do Zarządzenia                   

nr 1/2020 Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r.    

 

2. Przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekowad ręce oraz zachowywad przez cały czas 

pobytu 2 m dystansu od innych uczestników zajęd. 

 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. 

 

4. Podczas zajęd wprowadza się obowiązek wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeo po 

każdych indywidualnych zajęciach oraz wdrażania częstszych i dłuższych przerw w przypadku 

realizacji zajęd powyżej 30 minut. 

 

5. Na terenie Domu Kultury wprowadzony jest zakaz przebywania osób z niepokojącymi 

objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną 

kwarantannie. 

 

6. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęd niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem zostanie ona niezwłocznie odsunięta od zajęd i odesłana transportem 

indywidualnym do domu. Prowadzący zajęcia lub Dyrektor Domu Kultury powiadomi 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Uczestnik powinien 

stosowad się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceo. 

 

7. Uczestnik zajęd oczekuje na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej 

odstęp od innych na minimum 2 m. 

 

8. Uczestnik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu 

Domu Kultury w Powidzu. 

 

9. Uczestnik zajęd lub w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczeo - załącznik nr 2 i 3 

do ZARZĄDZENIA nr 1/2020 Dyrektora Domu Kultury z dnia 3 czerwca 2020 r. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu                                          

z dnia 3czerwca 2020 

 

Oświadczenie uczestnika zajęć/prób 

w związku ze stanem epidemii COVID-19* 

 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych, wydanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej podpisana/y    

Nr telefonu:    

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w zajęciach organizowanych w Domu 

Kultury w Powidzu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Dom 

Kultury w Powidzu na adres mailowy: dkpowidz@wp.pl  lub telefonicznie: 795 454 125 oraz  

zobowiązuje się podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu zajęć w Domu Kultury w Powidzu w okresie epidemii 

wirusa SARs-CoV-2 udostępnionego na stronie www.powidz.naszdomkultury.pl oraz na drzwiach 

wejściowych do Sali głównej Domu Kultury w Powidzu. 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie moje i moich 

najbliższych, tj. mimo wprowadzonych w Domu Kultury w Powidzu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

środków ochrony zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19. W 

przypadku zakażenia nie będę wnosił żadnych skarg  i zażaleń na Organizatora zajęć tj. Dom Kultury w 

Powidzu.   

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Domu Kultury w 

Powidzu – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–

729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że 

przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z 

Rozporządzeniem RODO, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu z siedzibą w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25, 62 – 430 Powidz (dalej „Administrator”), NIP: 6671714014 

2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. 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 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w 

wydarzeniu. 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: dkpowidz@wp.pl, tel.: 632776175 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach ; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w  zajęciach; 

6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie 

www.powidz.naszdomkultury.pl  

........................................................................ 

                                                                                                                            data, czytelny podpis 

 

 

*Niniejsze oświadczenie obowiązuje od momentu jego złożenia przez całościowy okres uczestnictwa w 

zajęciach/próbach organizowanych w Domu Kultury w Powidzu 

mailto:dkpowidz@wp.pl
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.powidz.naszdomkultury.pl/
mailto:dkpowidz@wp.pl,
http://www.powidz.naszdomkultury.pl/


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 
1/2020 Dyrektora Domu Kultury                 
w Powidzu 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych: 

Oświadczam, że moja córka/syn/wnuk/wnuczka ……………………………………………………………………………………… 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 
przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia mego dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, 
kaszel, katar, alergia*). 

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 
naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych przez Dom Kultury w Powidzu obostrzeo sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie zajęd może dojśd do zakażenia Covid – 19 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia zarówno moja rodzina, jak 
 i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie zajęd nie będę wnosił skarg, zażaleo, pretensji do organu 
prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 
gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w 
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie 
objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19. 

Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury w sytuacji, gdy zostaną u niego zaobserwowane objawy sugerujące 
możliwośd zakażenia COVID – 19. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Procedurami zachowania bezpieczeostwa i zasad funkcjonowania Domu 
Kultury w Powidzu w trakcie epidemii COVID – 19. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych  zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Domu Kultury 

w Powidzu – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Tar-

gowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub 

wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczący-

mi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowa-

ny/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu z siedzibą w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25, 62 – 430 Powidz (dalej „Administrator”), NIP: 6671714014 

2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem za-

pobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczest-

nika w wydarzeniu. 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: dkpowidz@wp.pl, tel.: 632776175 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu; 

6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na 

stronie www.powidz.naszdomkultury.pl  

 
Powidz, dn. …………………...                                                           ……………………..…………………………………………… 

                                                                                                                                             (  czytelny podpis) 

mailto:dkpowidz@wp.pl,
http://www.powidz.naszdomkultury.pl/


Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2020 
Dyrektora Domu Kultury w Powidzu                    

z dnia 3czerwca 2020 

 

Oświadczenie uczestnika imprezy 

kulturalnej w związku ze stanem epidemii 

COVID-19 

 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej podpisana/y    

Nr telefonu:    

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w 

Powidzu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Dom Kultury w Powidzu na adres 

mailowy: dkpowidz@wp.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu zajęć w Domu Kultury w Powidzu w okresie epidemii wirusa 

SARs-CoV-2” obowiązującego w  Domu Kultury w Powidzu. 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie moje i moich 

najbliższych, tj. mimo wprowadzonych w Domu Kultury w Powidzu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

środków ochrony zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19. W 

przypadku zakażenia nie będę wnosił skarg  i zażaleń na organizatorów wydarzenia.   

5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w związku z moim udziałem w wydarzeniu. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych 

Domu Kultury w Powidzu – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na 

wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu z siedzibą w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25 , 62 – 430 Powidz (dalej „Administrator”), NIP: 6671714014 

2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. 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 z późn. zm.) 

- celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału 

uczestnika w wydarzeniu. 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: dkpowidz@wp.pl, tel.: 632776175 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu; 

6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na 

stronie www.powidz.naszdomkultury.pl  

 

 

 

........................................................................ 

data, czytelny podpis 

mailto:dkpowidz@wp.pl
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Event participant statement 

in connection with the status of the COVID-19 epidemic 

 

 

I, the undersigned:………………………………………………………………………...... 

Phone number:…………………………………………………………………………….... 

1.I certify that to the best of my knowledge, within 14 days preceding the submission of the 

declaration: 

1) I am not infected with the SARS-COV-2 virus; 

2) I am not in quarantine or under epidemiological supervision; 

2.If I experience symptoms of COVID-19 infection within 14 days from the date of my 

participation in the event by the Community Center in Powidz, I am ordered to immediately 

report this fact to the local sanitary and epidemiological services, as well as the Community 

Center in Powidz to the e-mail address: dkpowidz@wp.pl and purchased steps as indicated 

by GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. I undertake to equip the "Safety procedures and operating rules of the Cultural Center in 

Powidz during the COVID-19 epidemic in force at the Cultural Center in Powidz. 

4. I declare that I have been informed about the risk of my health and my experience, i.e. 

Despite the sanitary restrictions introduced in the Community Center in Powidz and the 

implemented protection measures, I am aware that the facility may become infected with 

COVID- 19. In the event of infection, I will not file a complaint or grievances against the 

event organizers. 

 

 

 

………………………………………….. 

(date, signature) 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2020 
Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z 

dnia 3 czerwca 2020 r. 
 
 
 

 
Regulamin imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

przez Dom Kultury w Powidzu 

 

Regulamin został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 22 maja 2020 r., oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r. 
 
 

1. Regulamin dotyczy imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Dom Kultury w 
 

Powidzu z siedzibą w Domu Kultury w Powidzu przy ul. Park Powstaoców Wielkopolskich 25,                
62 – 430 Powidz. 

 
2. Imprezy kulturalne/rozrywkowe organizowane są w miejscu szczegółowo wyznaczonym 

przez Organizatora. 
 

3. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych ma obowiązek udostępnienia swoich danych 
osobowych umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

 
4. Uczestnik imprezy kulturalnej/rozrywkowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z treścią Oświadczenia - załącznik nr 2 i 3 do ZARZĄDZENIA nr 1/2020 Dyrektora Domu 
Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 
5. Uczestnik ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej osobiście 

lub drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na 
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

 
6. Uczestnik ma obowiązek zapoznad się z zasadami uczestnictwa w danej imprezie kulturalnej i 

rozrywkowej pod kątem zasad logistyki i bezpieczeostwa na terenie wydarzenia, udostępnionych w 
komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę. 

 
7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących 

reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania odległości minimum 
dwóch metrów od innych uczestników. 

 
8. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w 

materiały ochrony osobistej, które winny byd stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami 
sanitarnymi.  

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie. 
 

10. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekowad ręce oraz zająd miejsce wskazane przez 
przedstawiciela /Organizatora. 

 
11. Uczestnik imprez kulturalnych/rozrywkowych jest zobowiązany do wykonywania poleceo 

organizatorów i służb porządkowych wynikających z aktualnych przepisów prawa. 
 

12. Uczestnictwo w imprezie kulturalnej i rozrywkowej jest równoznaczne z akceptacją ww. 
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegad. 


