REGULAMIN SPACERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ
W GDAŃSKU W RAMACH FESTIWALU NARRACJE 2021
I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Organizatorem spacerów podczas festiwalu Narracje (dalej w treści niniejszego Regulaminu
określanych także jako „Spacery”) jest Instytut Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja
kultury z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40, 80 - 830 Gdańsk, wpisana do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP:
5833123864, REGON: 221188030 (dalej w treści niniejszego Regulaminu określana także
jako „IKM” lub „Organizator”).
2. Spacery organizowane są w ramach festiwalu „Narracje. Instalacje i Interwencje w
Przestrzeni Publicznej”, współorganizowanego przez Gdańską Galerię Miejską.
3. Spacery odbędą się w dniach 22-23 października 2021 r. na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny
w Gdańsku.
4. Terminy i miejsca rozpoczęcia poszczególnych spacerów określone są w programie festiwalu
Narracje, opublikowanym na stronie internetowej Organizatora.
5. Liczba uczestników spacerów jest ograniczona i wynosi maksymalnie 50 osób.
6. Rejestracja na spacery odbywa się na pośrednictwem strony internetowej: ikm.gda.pl.
7. Udział w spacerach jest bezpłatny.
II. WARUNKI UCZESTNICZENIA W SPACERACH. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Uczestnikami spacerów mogą być wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gdańska lub turyści.
2. Dzieci do 16 roku życia mogą brać udział w spacerach wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych (rodziców/opiekunów) i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce rozpoczęcia spaceru nie później niż na 10
minut przed jego rozpoczęciem.
4. Wszyscy Uczestnicy spacerów zobowiązani są do:
1) zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego,
2) zasłonięcia ust i nosa maseczką ochronną, jeśli zachowanie określonego dystansu nie
będzie możliwe lub w przypadku wchodzenia do wnętrz budynków,
3) przestrzegania pozostałych obostrzeń obowiązujących w związku z epidemią wirusa
SARS-CoV-2 (Część IV Regulaminu),
4) zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ruchu
drogowego,
5) szanowania przyrody znajdującej się na szlaku spaceru, w tym m.in. nie niszczenia
roślinności itp.
6) stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących spacer.
5. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu lub środków odurzających przed spacerem i
w jego trakcie.
6. Uczestnicy spacerów biorą udział w spacerach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia.
III. REJESTRACJA NA SPACERY:
1. Rejestracja na spacery odbywa się na pośrednictwem strony internetowej: ikm.gda.pl.
2. Uczestnictwo w spacerach jest bezpłatne.
3. Dokonanie rejestracji na spacer wymaga złożenia następujących zgód i oświadczeń:
1) oświadczenia o stanie zdrowia wymaganego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2,

2) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Spacerów, w tym Klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wraz ze zobowiązaniem do jego
przestrzegania,
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Rejestrując się na spacer, każda osoba zobowiązana jest podać następujące dane osobowe
i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
IV. REGULACJE W ZAKRESIE COVID-19:
1. W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 3738 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
2. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spacerze, wskazanych
powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w spacerze. Osoby w trakcie odbywania
obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są
do odwołania swojej obecności na spacerze oraz nieuczestniczenia w nim.
3. Osoby prowadzące spacer oraz uczestnicy spaceru zobowiązani są do zachowania 1,5 m
dystansu od siebie. W przypadku braku możliwości zachowania 1,5-metrowego dystansu,
Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczek ochronnych;
zasada ta nie obowiązuje osób z niepełnosprawnościami, osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących.
4. Uczestnicy Spaceru zobowiązani są do zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz
ust na własny koszt i we własnym zakresie.
5. Osoby uczestniczące w Spacerze mają obowiązek poinformowania obsługi o złym
samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból
gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni). W przypadku wystąpienia
takich
symptomów osoba musi niezwłocznie zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej
wytycznymi.
6. W sytuacji, gdy po zakończeniu Spaceru u któregoś z uczestników Spaceru wystąpią objawy
chorobowe, uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora. W takiej sytuacji
Organizator przekaże Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym,
dane osobowe i kontaktowe pozostałych uczestników Spaceru, którzy mogli mieć styczność
z osobą zakażoną.
7. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
V. REJESTRACJA WIZERUNKÓW UCZESTNIKÓW SPACERÓW:
1. Organizator informuje, że spacery mogą być rejestrowane, tj. może być wykonywana
dokumentacja fotograficzna lub filmowa z przebiegu spacerów.
2. Uczestnik spaceru wyraża nieodpłatnie zgodę na rejestrację utrwalającą jego/jej wizerunek
w czasie trwania Spaceru oraz udziela zezwolenia na publikację zdjęć lub krótkich filmów z
przebiegu Spaceru, w tym zawierających wizerunek Uczestnika poprzez ich utrwalanie i
zwielokrotnianie dostępnymi technicznie metodami i wykorzystanie zarejestrowanych filmów
lub fotografii w celach opisanych poniżej w pkt V.4.
3. Wizerunek uczestników spacerów rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art.
81 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Dokumentacja fotograficzna lub filmowa z przebiegu Spaceru wykorzystywana będzie w
celach statutowych i promocyjnych Organizatora – Instytutu Kultury Miejskiej, a także w
celach archiwalnych i promocyjnych Festiwalu Narracje. Oznacza to w szczególności
wykorzystywanie zarejestrowanych filmów lub fotografii w następujący sposób:

1) publikowanie filmów lub fotografii ze Spaceru w materiałach promocyjnych,
informacyjnych, wydawnictwach,
2) wykorzystywanie w różnych formach reklamy i promocji, przy pomocy dowolnego
medium, metody komunikacji, projekcji lub rozpowszechniania,
3) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu bez jakichkolwiek ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych oraz bez względu na przeznaczenie,
4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie,
5) publikowanie na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, gdzie będą
one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW:
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Spaceru jest: Instytut Kultury Miejskiej
(dalej: IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40,
80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta
Gdańska pod numerem 12/11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby,
której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z wyznaczonym w IKM
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl. drogą listu
zwykłego na adres siedziby IKM.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym w celu
promocji działalności Organizatora na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), c) i f) oraz art. 9 ust.
2 pkt a) i c) 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.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres związany z realizacją Spaceru,
a następnie przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
5. Dane osobowe Uczestnika Spaceru nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym
odbiorcom:
a. podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatora, firmie hostingowej
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Organizatora, operatorom
telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Organizatora,
b. podmiotom uprawnionym do rozliczania i kontroli działalności Organizatora, z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa
c. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione w uzasadnionych przypadkach
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,
chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
jego dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie
wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego
zgłoszenia do udziału w Spacerze.
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty
elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie
pisemnej na adres siedziby Organizatora.

