Regulamin Strefy Kibica
Organizowanej przez
Strzelecki Ośrodek Kultury
14, 19, 23 czerwca 2021 r.
Rynek Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej będą przebywały w Strefie Kibica
wyznaczonej przez Organizatora. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica w trakcie jej uruchomienia jest zobowiązana do przestrzegania
niniejszego Regulaminu, do stosowania aktualnych wytycznych epidemiologicznych oraz do wykonywania poleceń Organizatora i osób ze
służb porządkowych wyznaczonych przez Organizatora.
2. Strefa Kibica czynna jest w dniach: 14 czerwca, 19 czerwca oraz 23 czerwca 2021 r. w trakcie trwania transmitowanych meczów.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Strefie Kibica.
4. Organizatorem Strefy Kibica jest Strzelecki Ośrodek Kultury.
Zasady organizacyjne i porządkowe Strefy Kibica w Strzelcach Krajeńskich:
1. Strefa Kibica obejmuje wydzielony barierkami teren na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
2. Transmisje meczów odbywają się w wyznaczonych dniach w Strefie Kibica i mają charakter bezpłatny z ograniczoną liczbą miejsc do 100
oraz z zachowaniem aktualnych wytycznych sanitarnych obowiązujących podczas pandemii COVID-19: zachowanie odstępu 1,5 m,
obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta oraz dezynfekcji rąk.
3. Dzieci do 12. roku życia w Strefie Kibica przebywają pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Na trenie Strefy Kibica zakazane jest:

-

wprowadzanie zwierząt
niszczenie mienia
wnoszenie napojów alkoholowych oraz żywności
wnoszenie materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów
wnoszenie środków odurzających
wnoszenie materiałów pożarowo niebezpiecznych

palenie papierosów itp.
5. Służby porządkowe wyznaczone przez organizatora są uprawnione do wydawania poleceń uczestnikom Strefy Kibica zgodnych z Regulaminem.
W razie niewykonania poleceń ze strony uczestnika są uprawnione do wezwania do opuszczenia Strefy Kibica.
6. Osoby przebywające w Strefie Kibica są narażone na ryzyko hałasu, uczestnicząc w wydarzeniu oświadczają, że zdają sobie z tego sprawę i
stanowi to ich własne ryzyko.
7. Obiekt jest monitorowany, administratorem danych z monitoringu miejskiego jest gmina Strzelce Krajeńskie.
8. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy: wykonywania zdjęć, filmów przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz
oraz do przetwarzania tych materiałów do celów promocyjnych, na swojej stronie internetowej www.sok.strzelce.pl, na profilu społecznościowym,
w mediach oraz wszelkich innych miejscach, które służyć będą do promocji. Administratorem Danych Osobowych wytworzonych w czasie
trwania Strefy Kibica w Strzelcach Krajeńskich jest:
Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Numer telefonu: +48 95 76 32 439,
adres e-mail: sok@strzelce.pl. Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. osobę, z którą
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych w Strzeleckim Ośrodku Kultury. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Kancelaria Ochrony Danych
Osobowych Smart & Standards Joanna Mrowicka z siedzibą przy ulicy Ptasiej 2 lok. 54, 00-138 Warszawa, Numer telefonu: +48 602 241 239,
adres e-mail: kontakt@smart-standards.com, jmrowicka@poczta.onet.pl. Pełen tekst RODO oraz informacja o możliwości skorzystania z
zaprzestania przetwarzania danych są dostępne na stronie: http://sok.strzelce.pl/rodo/.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia w Strefie Kibica z przyczyn od niego niezależnych tzw. siły wyższej.

