REGULAMIN
Perspektywy – 9 Hills Festival (7/8/9 sierpnia 2020 r.)
w związku z COVID-19
Procedury przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas Perspektywy –
9 Hills Festival organizowanego w dnia 7–9 sierpnia 2020 r. w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie):
§ 1. Zasady ogólne
1. Każdy uczestnik Perspektywy – 9 Hills Festival zobowiązany jest do stosowania się do informacji,
wskazówek, próśb pracowników, współpracowników i wolontariuszy Festiwalu.
2. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania wygrodzonej strefy wydarzenia
festiwalowego.
3 . Na terenie, na którym odbywa się Festiwal (miejsca realizacji wszystkich punktów programu
festiwalu), mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w Festiwalu.
4. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa maseczką lub
przyłbicą lub innym środkiem ochraniającym usta i nos. Uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki
ochraniające usta i nos). Brak stosowania się do tych reżimów powoduje, że uczestnik zostanie
poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia
zostanie poproszony o opuszczenie terenu Festiwalu. Organizatorzy mają prawo odmówić
wpuszczenia na teren Festiwalu uczestnika, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu
zastosowania się do tego obowiązku.
5. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do dezynfekowania dłoni płynem
dezynfekcyjnym umieszczonym w pojemnikach w widocznych miejscach.
6. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do zachowania 1,5 m odstępu od osób
innych niż te, z którymi mieszkają. Natomiast w przypadku tworzenia się kolejki należy zachować
dystans minimum 2 m od drugiej osoby.
7. Na teren Festiwalu mają zakaz wstępu osoby z objawami choroby, tj. gorączką i kaszlem.
8. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza
i zdezynfekować ręce.
9. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2. Zasady podczas koncertów w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania zasad ogólnych ujętych w § 1.
2. Liczba osób na koncertach jest ograniczona przepisami. Uczestnictwo w koncertach jest biletowane
(bilet darmowy).
3. Organizatorzy część biletów dystrybuują drogą internetową poprzez stronę internetową:
www.9hf.pl/koncert. Decyduje kolejność zgłoszenia polegająca na wypełnieniu i wysłaniu
prawidłowo wypełnionego formularza. Kompletny formularz zawiera następujące informacje: imię,
nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się i zaakceptowania treści niniejszego regulaminu wraz z polityką RODO. Zgłoszenia
zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane będą anulowane. Uczestnik po prawidłowym
wypełnieniu formularza zostanie poinformowany o fakcie rejestracji drogą mailową wraz
z wygenerowanym indywidualnym kodem QR. Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną osobę na
konkretne dane osobowe (podczas jednego wypełniania formularza). Bilet elektroniczny z kodem
QR należy przedstawić przed wejściem na koncert w wersji elektronicznej lub wydrukowanej – jest to
warunek wejścia na koncert.
4. Uczestnicy, którzy uzyskali bilety elektroniczne, mają obowiązek stawienia się przed wejściem do
kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem koncertu.
W przypadku, kiedy uczestnik nie stawi się przed wyznaczonym czasem, bilet elektroniczny
zostanie anulowany.
5. Część biletów będzie dostępna bezpośrednio przed wejściem na koncert. Liczba biletów będzie
zależeć od aktualnie obowiązujących przepisów co do możliwej liczby uczestników. Decyduje
kolejność przyjścia (system kolejkowy). Każdy z powyższych uczestników przed wejściem będzie
musiał wypełnić formularz o stanie zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Niezłożenie formularza powoduje brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu. Formularz można
pobrać ze strony www.9hf.pl/koncert.
6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów handlu biletami czy próby powielania ich, bilety te
będą anulowane.
7. W przypadku opuszczenia widowni podczas trwającego koncertu nie będzie możliwe ponowne
wejście do kościoła.
§ 3. Zasady obowiązujące w Strefach/Zonach
1. Każdy przebywający w strefach – 9 Hills Chillout Zone, 9 Hills Eco Zone, 9 Hills Therapy Zone,
9 Hills Slow Zone, 9 Hills Kids Zone – stosuje się do zasad ogólnych ujętych w § 1.

2. Na terenie Stref należy zakrywać nos i usta. Wyjątek stanowi sytuacja zajęcia miejsca siedzącego
i stacjonarne korzystanie ze Stref.
3. Przy wejściu do Stref mogą znajdować się dodatkowe punkty z informacją o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, które będą wprowadzane na bieżąco, na podstawie obserwacji zachowań
uczestników.
§ 4. Zasady obowiązujące w Kinie Plenerowym
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania zasad ogólnych ujętych w § 1.
2. Widzowie oczekujący na wejście oraz wchodzący na teren pokazu muszą zachowywać dystans
społeczny 1,5 m (w przypadku tworzenia się kolejki – 2 m) oraz mieć założone maseczki lub
przyłbice. Organizator ma prawo skontrolować ten fakt przy wejściu na teren wydarzenia.
W przypadku odmowy założenia wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku Organizator
ma prawo odmówić wejścia na teren kina plenerowego. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust
i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie kina plenerowego.
3. Osoby przebywające na terenie pokazu zobowiązane są dezynfekować przed wejściem dłonie
płynem dezynfekcyjnym.
4. Widzowie powinni pozostawać w odległości bezpiecznej od siebie, co Organizator umożliwi przez
odpowiednie wyznaczenie miejsc siedzących w plenerze. Każdy z widzów zarówno przed pokazem,
jak również jego w trakcie musi pozostać na wyznaczonym miejscu.
5. W trakcie pobytu na terenie kina należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi. Wejście, jak
i wyjście z terenu kina plenerowego jest koordynowane przez osoby wyznaczone do tego przez
Organizatora.
6. Liczba miejsc na terenie kina plenerowego jest ograniczona.
7. Wejście na teren kina plenerowego jest równoznaczne ze świadomą decyzją uczestnika oraz
akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
§ 5. Zasady RODO
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej z siedzibą
ul. Rynek 28, 86-200 Chełmno.

2. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W szczególności
Państwa dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku
stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jednego z innych uczestników koncertów podczas Perspektywy –
9 Hills Festival 2020.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia, w którym uczestniczyli
Państwo w wydarzeniu podczas Perspektywy – 9 Hills Festival 2020, w związku z którym przekazali
Państwo Administratorowi swoje dane kontaktowe, a także przez okresy wynikające z przepisów
prawa.
4 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organanu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.
6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

