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ZARZĄDZENIE NR 09/2019 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH 
z dnia 25.03.2019 

w sprawie  wprowadzenia regulaminu organizacji oraz dystrybucji wejściówek  na spotkanie  
autorskie  z Szymonem Hołownią  

 Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 9 Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury                        
w Kaliskach wprowadzonego zarządzeniem nr 61/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W KALISKACH z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, zarządza się, co następuje: 
 

§1. 
 

Wprowadza się regulamin organizacji oraz dystrybucji wejściówek na spotkanie autorskie z Szymonem 
Hołownią stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.   

 
§2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 

Mirosława Borucka  
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Załącznik   
Do Zarządzenia nr 9 /2019 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 
Z dnia 25.03.2019R. 

 
REGULAMIN DYSTRYBUCJI WEJŚCIÓWEK NA 

spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią 

1. Organizatorem spotkania autorskiego ( imprezy )  z Szymonem Hołownią w dniu 24.04.2019 
Roku o godzinie 17:00  jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. 

2. Spotkanie autorskie organizowane w siedzibie organizatora tj. budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kaliskach przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska. 

3. Spotkanie organizowane w ramach projektu pt. „ Biblioteka z książką tu i teraz” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
„Partnerstwo dla Książki”.   

4. Spotkanie przeznaczone jest dla  czytelników biblioteki i mieszkańców gminy Kaliska. 

5. Wstęp na spotkanie odbywa się wyłącznie na podstawie wejściówki w wersji papierowej, 
wydanej przez Organizatora. 

6. Dystrybucja wejściówek rozpocznie się dnia 01.04.2019  Od godz.10: 00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kaliskach, ulica Długa 18. Dystrybucja prowadzona będzie w Bibliotece w godzinach  
pracy biblioteki tj.  

Poniedziałek 10:00-18:00 
Wtorek 8:00-16:00 
Środa 11:00-19:00 
Czwartek 8:00-16:00 
Piątek 8:00-16:00 
aż do wyczerpania się wejściówek. 
 

7. Wejściówki są bezpłatne. 

8. Jedna osoba może otrzymać 1 wejściówkę. 

9. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejściówek. 

10. Wejściówki nie są przypisane do miejsc. O zajęciu miejsc na spotkanie (sala widowiskowa) 
decyduje kolejność przybycia na spotkanie i dostępność miejsc. Wszystkie miejsca są 
siedzące. 

11. Wejściówka uprawnia do jednorazowego wejścia i przebywania na spotkaniu wyłącznie jedną i 
tę samą osobę. Powyższe oznacza, że po opuszczeniu Terenu Imprezy przez danego 
Uczestnika, dotychczasowa wejściówka nie uprawnia go (ani żadnej innej osoby) do 
ponownego wejścia na Teren Imprezy. W szczególności nie jest możliwe wielokrotne 
wychodzenie i wchodzenie na Imprezę na podstawie tej samej wejściówki.  

12. Ilość miejsc na spotkanie autorskie – ograniczona. Do dystrybucji przeznaczono 120 sztuk, 
ponumerowanych i oznakowanych wejściówek. 
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13. Ośrodek jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób 
w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

14. Wejście na teren imprezy oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie i 
rozpowszechnianie wizerunku uczestnika imprezy przez Ośrodek w celach promocyjnych i 
informacyjnych. 

15. Udział w imprezie czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas 
imprezy na określonych polach eksploatacji (np. Internet, portale społecznościowe) i w 
określonych celach. 

16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniesienie na teren imprezy oraz 
użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu 
nagrywającego audio-video. 

17. Organizator utrwala przebieg Imprezy do celów dokumentacyjnych oraz promocji lub reklamy 
Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów w postaci 
fotografii oraz materiału video. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może 
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych jak i w celu archiwizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
Uczestnika zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie 
przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego na terenie Imprezy. 

18. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na 
korytarzach, w salach i innych pomieszczeniach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w tych pomieszczeniach. 

19. Uczestnicy imprez ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka. W 
przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie tej osoby. 

20. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało, zgodnie z (RODO), 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.poz.1000) . Państwa 
wizerunek będzie wykorzystywany zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

21. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informujmy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ul. 18, 83-
260 Kaliska. Administrator -  Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.   

2) Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania, kryteriach  przechowywania i ochrony 
danych zawarto i opisano w polityce bezpieczeństwa GOK oraz na stronie: 
bipgok.kaliska.pl  w zakładce ochrona danych osobowych. 

 

 

 


