
Regulamin koncertu zespołu „Sztywny Pal Azji” 

15 sierpnia 2020r. ul. Wąski Tor 1, Ełk 

Muzeum Historyczne w Ełku 

1. Regulamin dotyczy koncertu zespołu Sztywny Pal Azji na terenie Muzeum 

Historycznego w Ełku podczas trwania epidemii w dn. 15.08.2020 r. 
 

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.muzeum.elk.pl oraz na terenie Muzeum 

Historycznego w Ełku.  
 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także 

zobowiązanie przestrzegania jego postanowień. 
 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Muzeum Historycznego w Ełku są 

zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 

i przestrzegania regulaminów obiektu, z tym zaleceń sanitarnych oraz powszechnie 

obowiązujących w dniu 15 sierpnia 2020r. na terenie Miasta Ełku nakazów i zakazów 

sanitarnych w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY 

MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). 
 

5. Uczestnicy koncertu obowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej, w tym odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbice albo kaski 

ochronne celem zakrywania ust i nosa. Uczestnicy obowiązani są do dezynfekcji dłoni 

przy wejściu na teren wydarzenia.  
 

6. Uczestnicy obowiązani są do zakrywania ust i nosa odzieżą lub jej części, maską, 

maseczką, przyłbicą albo kaskiem ochronnym przez cały czas trwania wydarzenia i 

przebywania na terenie Muzeum. Nakaz ten nie dotyczy: 
 

 dzieci do 4 lat,  

 osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia 

nie jest wymagane),   

 osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu 

zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane). 
 

7. Uczestnik koncertu wchodząc na teren Muzeum potwierdza, iż według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 
 

8. Udział widzów w trakcie koncertu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i 

nosa, z zachowaniem dystansu społecznego oraz wymaganej przepisami prawa odległości 

- na zasadach powszechnie obowiązujących w dniu 15 sierpnia 2020 r.  
 

9. Muzeum Historyczne w Ełku informuje, iż teren Muzeum, w tym teren koncertu objęty 

jest monitoringiem wizyjnym, celem zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i 

zdrowia uczestników. Wyrażenie zgody na nagrywanie nie jest obowiązkowe, lecz 

odmowa wyklucza możliwość uczestnictwa w koncercie. Klauzula informacyjna RODO 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

http://www.muzeum.elk.pl/


 

10. Uczestnicy koncertu biorąc udział w wydarzeniu potwierdzają, iż zostali poinformowani 

o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z dobrowolną akceptacją ww. 

regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać, o zasadach 

uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa. 
 

11. Osoba wchodząca na teren wydarzenia otrzymuje bezpłatną wejściówkę z numerem oraz 

zapisem, że potwierdza, iż zapoznała się z regulaminem wydarzenia i akceptuje jego 

treść.  
 

12. Każdy wchodzący na teren Muzeum zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni środkiem 

umieszczonym przed wejściem.  
 

13. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie 

wirusem COVID-19 (kaszel, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba proszona jest 

poinformować o ww. fakcie pracownika Muzeum Historycznego oraz dostosować się 

do wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. 
 

14. Nie mają prawa wstępu na teren Muzeum: osoby wnoszące alkohol, napoje, jedzenie, 

środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub inne 

niebezpieczne przedmioty i  narzędzia. 
 

15. Wpuszczanie osób rozpoczynać się będzie ok. 30 minut przed koncertem dwoma 

wejściami: od strony ul. Suwalskiej oraz od tunelu od dworca PKP. Przewidziany jest 

tylko ruch pieszy na terenie Muzeum, auta nie będą wpuszczane (poza obsługą koncertu). 
 

16. Podczas przebywania na terenie Muzeum Historycznego wymagane jest zachowanie 

przez uczestników 1,5-metrowego odstępu między sobą i zajmowanie miejsc 

wytyczonych znakami poziomymi przed sceną. Nakaz nie dotyczy: 
 

 rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

 osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, 

 osób niepełnosprawnych, nie mogących się samodzielnie poruszać, osób 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów. 
 

17. Każda osoba zakłócająca koncert lub niestosująca się do obostrzeń sanitarnych będzie 

musiała opuścić teren Muzeum Historycznego w Ełku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 W związku z Rozporządzeniem 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 (zwanego dalej: „RODO”), 

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Historyczne w Ełku  

ul. Wąski Tor 1, Ełk. 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji i wykonywania zawartych umów/ 

realizacji imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku/ wykonania 

obowiązków nałożonych przepisami prawa. Przetwarzanie danych Państwa odbywa się na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dane osobowe niezbędne do realizacji celów o których mowa wyżej, są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe przetwarzane w celu przechowywania 

dokumentacji rachunkowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi wymóg konieczny  

w celu realizacji zawartych umów/ imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne  

w Ełku/ wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa.  

 

Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom 

usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innym podmiotom, 

z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji 

publicznej i samorządowej, w tym Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym do profilowania. 

 

Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w 

dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Posiadają Państwo możliwość żądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych 

osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

swoich danych należy wysłać e-mail na adres: ochronadanych@muzuem.elk.pl   

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych 

najszybszym sposobem kontaktu z Administratorem Danych jest wysłanie wiadomości e-mail 

na adres: ochronadanych@muzuem.elk.pl  

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

mailto:ochronadanych@muzuem.elk.pl
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rozporządzenia o którym mowa na wstępie, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


