ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PUBLICZNOŚCI
Informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 nastąpiły zmiany w działalności naszego
Festiwalu!
Na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
- każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek przed uczestnictwem w tym wydarzeniu
wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i podanie danych trackingowych (imię i nazwisko oraz
nr telefonu),
- każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa maseczką lub inną
częścią garderoby od momentu przybycia na koncert do jego opuszczenia,
- każdy uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na koncert,
- należy zajmować co drugie wolne miejsce (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku
na podstawie zaleceń GIS),
- należy zachować odpowiedni dystans przy wchodzeniu i opuszczaniu miejsca koncertu,
- podczas każdego wydarzenia może przebywać max. 150 osób.
Jednocześnie zastrzegamy sobie, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wytycznych
wskazanych powyżej, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego zostanie
poproszona o opuszczenie i nieuczestniczenie w wydarzeniu.
Uczestnictwo w koncercie Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją zaleceń higienicznych
dla uczestników wydarzenia, wyrażeniem zgody na pozyskanie danych trackingowych podanych
w oświadczeniu, akceptację klauzuli informacyjnej RODO (oraz udzielenia zgody na ewentualne
poświadczenie tożsamości przy wejściu na koncert).
Organizatorem głównym Festiwalu oraz tymczasowym administratorem Państwa danych
osobowych na czas objęty obecnie obowiązującymi przepisami jest Fundacja Promocji Sztuki
im. G. Faure /www.faure.org.pl/.
Aby przeciwdziałać nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia zalecamy
samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia z klauzulą informacyjną
RODO (1 egz./1 str.A5 – dostępne na stronie Festiwalu www.pelplin.org.pl w zakładce
INFORMACJE) przed przybyciem na koncert oraz okazanie go przy wejściu na wydarzenie.
Oświadczenie, o którym mowa winno być aktualne na dzień organizacji wydarzenia.
W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne
w miejscu wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do miejsca wydarzenia
z odpowiednim wyprzedzeniem (zalecamy wyposażyć się w osobisty środek do pisania).
Z góry dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego
podczas Festiwalu. Zalecenia higieniczne wprowadzone zostały w trosce o Państwa zdrowie oraz
z myślą o bezpieczeństwie zaproszonych artystów i osób działających przy Festiwalu.
Życzymy Państwu wzniosłych doznań artystycznych i zapraszamy na koncerty w ramach
XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Organowego w PELPLINIE 2020.
Dyrektor Festiwalu – Gedymin Grubba – wraz z Organizatorami.

