
Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych towarzyszących  

Zlotowi Żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2021 oraz w przedmiocie wytycznych  

i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

 

1. Postanowienia wstępne 

a. Fundacja Gdańska, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29 (KRS: 0000052463) 

jest organizatorem Zlotu Żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2021 (dalej: „Organizator” i 

„Zlot”). 

b. W ramach Zlotu, odbywać się będą wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz 

rozrywkowym (dalej jako „Wydarzenia”) organizowane przez Organizatora. 

c. Wydarzenie ma charakter otwarty i przeznaczone jest dla wszystkich osób, zaproszonych 

gości, zgłoszonych uczestników, a przebywanie na terenie Wydarzenia jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody w jego uczestnictwie ze wszystkimi następstwami. Niniejszy 

Regulamin kierowany jest, do ww. osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się 

do postanowień niniejszego Regulaminu.  

d. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do widzów i uczestników Wydarzeń 

organizowanych przez Organizatora, a także osób przebywających na obszarze Wydarzeń 

(dalej jako Uczestnicy). 

e. Celem Organizatora oraz niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

epidemicznego dla Uczestników Wydarzeń poprzez określenia zasad przebywania na 

obszarze Wydarzeń oraz korzystania z dostępnej dla Uczestników infrastruktury, a także 

określenie wymogów i procedur stosowanych przez Organizatora w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

f. Niniejszy Regulamin odnosi się zarówno do Wydarzeń o charakterze odpłatnym, jak i 

nieodpłatnym. 

g. Wydarzenia organizowane są przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniu 

Wydarzeń przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych 

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

h. W każdym przypadku, gdy w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o Organizatorze, 

należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz i w imieniu Organizatora, i z nim 

współpracujące tj. w szczególności osoby z obsługi Wydarzeń, ochrona. 

2. Obowiązki Uczestników 

a. Uczestnicy w ramach Wydarzeń zobowiązani są do: 

i. stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi; 

ii. korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez Organizatora lub 

z własnych, przy czym osoba z obsługi Wydarzenia jest uprawniona do 

weryfikacji korzystania z tych środków w jej obecności; 

iii. zachowania wymaganego dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami tj. co najmniej 

1,5 metra odległości podczas Wydarzenia, w kolejce do skorzystania z 

infrastruktury sanitarnej, infrastruktury Wydarzenia czy też w celu wejścia na 

obszar Wydarzenia; 



iv. niedokonywania jakichkolwiek zmian ustawienia czy oznakowania miejsc 

przeznaczonych do siedzenia, o ile takie będą przewidziane na danym 

Wydarzeniu; 

v. zajmowania miejsc na widowni czy obszarze Wydarzenia zgodnie z wytycznymi 

Organizatora; 

vi. wchodzenia na obszar Wydarzenia oraz wychodzenia z tego obszaru w miejscach 

do tego wyznaczonych, a także do nieprzekraczania, nieprzesuwania oraz 

nieniszczenia granic obszaru Wydarzenia (np. płotki lekkie) czy znaków 

poziomych wyznaczonych przez Organizatora; 

vii. przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora; 

viii. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji o stwierdzeniu u Uczestnika 

objawów COVID-19, objęcia Uczestnika kwarantanną lub nadzorem 

epidemiologicznym. 

b. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: 

i. dziecka do ukończenia przez niego 5. roku życia, 

ii. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń 

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu 

lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu 

oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub 

krążenia. 

c. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: 

i. Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

ii. Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na 

stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

iii. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

d. Osoby małoletnie mogą przebywać na obszarze Wydarzenia tylko pod nadzorem i na 

odpowiedzialność osoby sprawującej nad nimi opiekę/nadzór. 

e. Uczestnik zobowiązuje się także do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących w dniu organizacji danego Wydarzenia, a które nie zostały ujęte w treści 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uprawnienia Organizatora 

a. Organizator jest uprawniony do: 

i. bieżącej kontroli przestrzegania przez Uczestników Wydarzeń postanowień 

niniejszego Regulaminu; 

ii. limitowania ilości Uczestników mogących uczestniczyć w danym Wydarzeniu przy 

uwzględnieniu obowiązujących w dniu organizacji Wydarzenia przepisów prawa; 

iii. wyproszenia/wyprowadzenia Uczestnika, który mimo wezwania do zaprzestania 

naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do obowiązków w nim 

przewidzianych czy bieżących wytycznych Organizatora; 

iv. odmowy wstępu na obszar Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem mogą 

zakłócić ład, porządek oraz program jego przebiegu, a także które nie chcą się 

zastosować do obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym także 

bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora lub w przypadku przekroczenia 

dozwolonej prawem ilości uczestników Wydarzenia; 



v. odizolowania osoby od innych Uczestników w przypadku stwierdzenia objawów 

COVID-19. 

 

4. Ochrona danych osobowych i wizerunku 

a) Dane osobowe i wizerunkowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO. 

b) Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych 

przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia oraz innych 

programów Organizatora, a także w celu promocyjnym partnerów i sponsorów 

Wydarzenia. 

c) Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony na 

dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki 

przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na 

potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, 

Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony 

i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których Organizator nie może ponosić 

odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) 

RODO. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i 

akceptacją Regulaminu. 

d) Każdy uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, 

poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje 

żądanie do siedziby Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk, z zastrzeżeniem, że 

nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie. 

e) Organizator Wydarzenia nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane 

przez innych uczestników Wydarzenia bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w 

ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku 

konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w 

Internecie. 

f) Osoby przebywające na terenie Wydarzenia, jak i prawni opiekunowie osób 

niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych 

obejmujących wizerunek swój i/lub osoby niepełnoletniej przez Fundację Gdańską w celu 

prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie 

danych osobowych obejmuje rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na obrazach, w 

tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w 

Wydarzeniu w następujący sposób: 

i. zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

ii. nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 

iii. publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach 

mobilnych; 

iv. rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej; 



v. publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie 

egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny. 

b) Pełny tekst klauzuli informacyjnych w sprawie danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej www.balticsail.pl w zakładce „Bezpieczeństwo i regulaminy”. 

 

5. Postanowienia końcowe 

a. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a ppkt. viii, Uczestnik przesyła 

informację na adres e-mail: info@fundacjagdanska.pl lub na adres korespondencyjny 

Organizatora tj. ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk. 

b. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także 

zmiany programu, terminu Wydarzeń a także odwołania Wydarzenia. 

c. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez 

Uczestnika wymogów stawianych w treści niniejszego Regulaminu. 

d. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące 

naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem szkody u 

Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności z tytułu uczestnictwa danej osoby w 

Wydarzeniu wbrew postanowieniu pkt. 1 lit. e niniejszego Regulaminu. 

e. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z obowiązkami przewidzianymi w 

niniejszym Regulaminie, a także interpretacja jego zapisów leży w gestii Organizatora i 

są wiążące dla Uczestnika. 

f. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.balticsail.pl, a także w miejscu organizacji Wydarzeń z obowiązkiem zapoznania 

się przez Uczestnika z jego treścią przed wejściem na obszar Wydarzenia. 

g. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2021 r. 

 

 

Fundacja Gdańska 

http://www.balticsail.pl/
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