
REGULAMIN SPACERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY I 

DZIAŁAJĄCY PRZY NIM OLEŚNICKI DOM SPOTKAŃ Z 

HISTORIĄ  

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana 

Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica 

2. Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona do 15. 

3. Spacery po mieście są płatne. Bilet normalny – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł, płatne 

w dniu spaceru w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią, ul. Bociania 11. 

4. Osoby przychodzące na spacery: 

a) przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji; 

b) zgłoszeniu za pomocą środków zdalnych tj. telefonicznie, on-line lub 

osobiście w siedzibie OLEŚNICKIEGO DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ W 

OLEŚNICY i przekazaniu swoich danych na wypadek stwierdzenia u któreś 

z osób uczestniczących zakażenia SARS-CoV-2; 

c) dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z 

osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

5. Osoby prowadzące i uczestniczące w spacerach zobowiązane są do 

zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub 

innych (np. chustka). W przypadku zachowania 2-metrowego dystansu w 

stosunku do innych uczestników, uczestniczek spacerów zasada ta nie jest 

obowiązkowa. Nie dotyczy też ona osób wspólnie zamieszkujących lub 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

6. Osoby uczestniczące w spacerach zobowiązane są do samodzielnego 

wyposażenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust. 

7. W wypadku wchodzenia do budynków uczestnicy zobowiązani są do 

zakrywania nosa i ust. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady nie będą 

mogły wejść do wnętrz. 

8. W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną, w tym duszność, stan podgorączkowy 

(temperatura ciała 37 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle 

mięśni i ogólne zmęczenie. 



9. W wypadku stwierdzenia wskazanych powyżej objawów, w trakcie odbywania 

obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w ciągu ostatniego 

tygodnia zapisany uczestnik jest zobowiązany do odwołania swojej obecności 

na spacerze oraz nieuczestniczenia w  nim. 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

uczestników i uczestniczek spacerów 

1. Rejestracja – zgłoszenie do udziału w spacerze jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i 

przeprowadzeniem spaceru. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do 

informacji będzie zamieszczona na stronie internetowej przy formularzu 

rejestracji. 

2. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Miejski Ośrodek Kultury i 

Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. Jana Kochanowskiego 4 

reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314-22-03, adres e-

mail: sekretariat@mokis.info. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl. 

3. Uczestnik/uczestniczka Spaceru ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania. 

4. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją 

spaceru. Dane osobowe w celu związanym z organizacją spaceru będą 

przetwarzane tylko do 14 dni od daty jego zakończenia. 

5. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane 

jedynie do celów realizacji spaceru oraz w przypadku stwierdzenia u któreś z 

osób uczestniczących zakażenia SARS-CoV-2 udostępnione Głównemu 

Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

6. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych RODO. 



7. Podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczkę jest dobrowolne, 

jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak 

możliwości wzięcia udziału w spacerze. 

8. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast 

będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli 

działalności Organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 

podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane 

przez Organizatora, podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatora, 

firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz 

Organizatora, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi 

teleinformatyczne na rzecz Organizatora. 

9. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

10. Informację o sprostowaniu danych osobowych należy złożyć drogą poczty 

elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mokis.info lub drogą poczty 

tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury i 

Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. 
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