
Regulamin Uczestnictwa w spotkaniu w dniu 15.12.2021 r.,  
pt. „Polski Ład. Najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.”, 

 które odbędzie się w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie (ul. Mickiewicza 89, 63-
100 Śrem), związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 

 
§1 

Postanowienia ogólne. 
1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad 

funkcjonowania w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie podczas organizowanego spotkania 
informacyjnego przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości, z siedzibą w Śremie, ul. Okulickiego 3. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników znajdujących się na terenie sali widowiskowej Muzeum 
Śremskiego w Śremie w dniu spotkania. 

 
§2 

Zakres regulaminu. 
Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:  
a) wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla uczestników spotkania w dniu 15.12.2021 r.  

oraz zasady bezpiecznego korzystania z sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie,  
b) wprowadza zasady bezpiecznej obsługi uczestników spotkania wynikającej z reżimu sanitarnego.  
 

§3 
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla uczestników biorących udział w spotkaniu w sali 

widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie. 
1. Przed wejściem do sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie uczestnik spotkania zobowiązany jest:  
a) do zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia do sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie 

min. 1,5 m, 
b) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do sali widowiskowej 

Muzeum Śremskiego w Śremie,  
c) do zasłonięcia nosa i ust (maseczka ma szczelnie zasłaniać usta i nos) przed wejściem do sali widowiskowej 

Muzeum Śremskiego w Śremie,  
d) do stosowania masek ochronnych zapewnionych we własnym zakresie.  
2. Uczestnicy spotkania przebywający na terenie sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie mają obowiązek 

stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach sali oraz stosować się do zaleceń 
pracowników obsługi spotkania i służb ochrony, w tym do stosowania masek ochronnych.  

3. Przed salą widowiskową Muzeum Śremskiego w Śremie oraz w sali wymaga się zachowania bezpiecznego 
dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejścia do sali, korytarzy, toalet, szatni, itp.).  

4. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału 
w spotkaniu.  

5. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczestników spotkania oraz mając na uwadze działania 
profilaktyczne, udział w spotkaniu, zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce, może zostać uzależniony od złożenia przez uczestnika wydarzenia oświadczenia o stanie 
zdrowia, potwierdzającego, iż:  
a) według aktualniej, rzetelnej i najlepszej swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (nie 

stwierdzono u niej zakażenia),  
b) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,  
c) jeżeli u uczestnika wystąpią objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w spotkaniu i poinformuje o tym 

Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.  
6. Oświadczenie o którym mowa w ust. 5 wyżej, składa się najpóźniej w wersji pisemnej przed wejściem do sali 

widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 
uniemożliwia udział w spotkaniu. Oświadczenie stanowi załącznik do regulaminu.  

7. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.  
8. Maksymalna liczba uczestników uczestniczących w wydarzeniu wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, z tym zastrzeżeniem, iż Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 



Przedsiębiorczości może zmniejszyć dostępną ogólną liczbę dostępnych miejsc dla uczestników lub wprowadzić 
inne ograniczenia w zakresie dostępności miejsc.  

9. Okrycia wierzchnie, parasole pozostawia się w szatni.  
10. Każda osoba przebywająca w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie powinna ograniczyć do 

niezbędnego minimum czas przebywania w sali, w tym przed spotkaniem, jak i po spotkaniu, a także ograniczyć 
do niezbędnego minimum przemieszczanie się po sali.  

11. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

§4 
Postanowienia końcowe 

Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do sali widowiskowej Muzeum 
Śremskiego w Śremie lub poproszona o opuszczenie sali w trakcie trwania wydarzenia.  
 
 
 
 
Śrem, dnia 13.12.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Oświadczenie o stanie zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 
 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………..  (tel.: …………………………)  oświadczam, że 
 jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
 według aktualniej, rzetelnej i najlepszej mojej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (nie 

stwierdzono u mnie zakażenia), nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie 
wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych, 

 w przypadku zagrożenia epidemiologicznego wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, 

 przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwia mi udział w spotkaniu 
informacyjnym w dniu 15.12.2021 r. w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie.  

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych osób, zobowiązuję się biorąc udział w spotkaniu do: 
 skutecznego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas przebywania w sali widowiskowej Muzeum 

Śremskiego w Śremie podczas spotkania informacyjnego, 
 zachowania stosownego odstępu od innych osób, 
 stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników obsługi sali i organizatora w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w niej przebywających, 
 przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w spotkaniu w dniu 15.12.2021 r. organizowanym przez Unię Gospodarczą 

Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

…………………………………………………… 
data i czytelny podpis 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Unii Gospodarczej Regionu 
Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym 
do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałam/em w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19).  Oświadczam, że zostałam/em 
poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. 

Okulickiego 3, 63-100 Śrem, NIP: 7851708599, REGON: 411559462 (dalej „Administrator”). 
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.)w zw. z art. 

17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii 
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w spotkaniu.  
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: 
unia@srem.com.pl, tel.: +48 283 27 04 lub pocztą na w/w adres. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty spotkania.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.  
6. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie 

http://www.unia.srem.com.pl/pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-zasad-zachowania-bezpieczenstwa-oraz-zasad-funkcjonowania-w-sali   
  

OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIU  
 

Muzeum Śremskie w Śremie udostępnia UGRŚ-ŚOWMP liczbę miejsc wynikającą z przepisów prawa. Do limitu miejsc nie 
wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Mając świadomość tej sytuacji, oświadczam, że 
 poddałam/em się szczepieniu przeciw COVID-19 i posiadam stosowane zaświadczenie/ certyfikat, który dobrowolnie 

okazuję obsłudze spotkania i organizatorowi. 
 

…………………………………………………… 
data i czytelny podpis 

  

W przypadku braku zaświadczenia/certyfikatu (dawka przypominająca (jeśli dotyczy) 
 oświadczam, że jestem osobą zaszczepioną przeciw COVID-19 szczepionką ochronną, która została dopuszczona do 

obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia.  
 
 

…………………………………………………… 
data i czytelny podpis 


