Regulamin warsztatów
w ramach projektu Opery Wrocławskiej
pn. „Opera daje oddech”
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Projekt „Opera daje oddech” skierowany jest w szczególności do osób po przebytej infekcji COVID-19 i zmagających się z
dolegliwościami oddechowymi, kondycyjnymi, obniżonym samopoczuciem
Warsztaty obejmują uczestnictwo w zajęciach ruchowych, oddechowych, poprawiających respirację.
Warsztaty prowadzone są przez artystów Opery Wrocławskiej – Baletu Opery Wrocławskiej, Chóru Opery Wrocławskiej
oraz Solistów Opery Wrocławskiej.
Miejsce realizacji warsztatów – foyer Opery Wrocławskiej lub inne pomieszczenie na terenie teatru, lub poza teatrem,
umożliwiające organizację zajęć, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Uczestnikami mogą być osoby w każdym wieku, co najmniej dwa tygodnie po ustąpieniu objawów przebytej choroby.
Uczestnikami warsztatu są osoby, które nie mają przeciwskazań do wysiłku fizycznego.
Minimalna ilość uczestników w wydarzeniu to 6 osób.
Poniżej wymaganej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia.
Maksymalna liczba uczestników w jednym wydarzeniu to 20 osób.
Jednorazowo wydarzenie trwa do 60 minut.
Warsztaty realizowane są w cyklach tygodniowych, oznacza to, że jedna grupa ma możliwość uczestnictwa w co najmniej
3 zajęciach, realizowanych w danym tygodniu.
Terminy warsztatów w ramach projektu podane są na kanałach informacyjno-promocyjnych Opery Wrocławskiej, w tym:
na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych Facebook, Instagram.
Do programu „Opera daje oddech” można zgłaszać się poprzez e-mail opera@opera.wroclaw.pl lub telefonicznie pod
numerem: +48 71 370 88 84 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
O uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Uczestnicy wydarzenia powinni pojawić się w miejscu realizacji warsztatów nie później niż 10 minut przed planowanym
rozpoczęciem wydarzenia.
Przed przystąpieniem do warsztatów warunkiem koniecznym jest złożenie pisemnych oświadczeń:
- ankiety o stanie zdrowia (załącznik nr 1);
- o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego podczas akcji Opery Wrocławskiej „Opera daje
oddech”.
i przekazanie ich pracownikowi Działu Obsługi Widza przy wejściu do budynku Opery Wrocławskiej. Oświadczenie można
odebrać i podpisać przy wejściu do Opery Wrocławskiej.
Uczestnicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, korzystania z masek zasłaniających nos i usta.
Podczas przebywania w budynku Opery Wrocławskiej należy poruszać się w sposób z zapewniający zachowanie dystansu
społecznego (co najmniej 1,5 m). Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu
na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 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. Nakaz zachowania dystansu nie dotyczy również osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.
Każda osoba wchodząca do budynku Opery Wrocławskiej zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk przy użyciu
środków znajdujących się przy wejściu do budynku Opery oraz w innych wyznaczonych strefach.
Przemieszczanie się po budynku Opery Wrocławskiej jest możliwe wyłącznie po wyznaczonych traktach.
Opera Wrocławska nie zapewnia możliwości korzystania z szatni (możliwe jest zabranie okrycia wierzchniego na salę).
Podczas warsztatów obowiązuje całkowity zakaz rejestracji video i wykonywania fotografii przez uczestników zajęć.
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem
zgody na dokonywanie rejestracji audio – video uczestników (załącznik nr 1) w celach promocyjnych projektu „Opera
daje oddech”.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu warsztatów
w ramach projektu Opery Wrocławskiej
pn. „Opera daje oddech”

Wrocław, ...............................
(data)
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/ lub e-mail:…………………………………………………………………………………………...
Nazwa i data wydarzenia:………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego podczas
akcji Opery Wrocławskiej "Opera daje oddech"

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.1231 t.j.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam
zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne, nieodwołalne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wielokrotne rozpowszechnienie przez Operę
Wrocławską mojego wizerunku i/lub mojego głosu zarejestrowanego podczas akcji Opery Wrocławskiej "Opera daje oddech", poprzez publikację
zdjęć, filmów i materiałów graficznych w celach promocyjnych, reklamowych lub edukacyjnych a w szczególności:
a. na stronie internetowej Opery Wrocławskiej oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Operę Wrocławską,
b. na ekranach telewizorów stojących w Operze Wrocławskiej,
c. kanałach informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we
Wrocławiu.
.........................................................................
(data i czytelny podpis osoby składającej)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
warsztatów w ramach projektu Opery Wrocławskiej pn. „Opera daje oddech”
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
•
Jestem zdrowa/-y, nie posiadam objawów charakterystycznych dla osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2, takich jak: kaszel,
podwyższona temperatura ciała, utrata smaku i węchu, problemy z oddychaniem;
•
Nie przebywam na kwarantannie, nie jestem objęta/-y izolacją w związku z zakażeniem SARS-CoV-2;
•
Nie miałam/-em w okresie ostatnich 10 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos oraz do dezynfekcji rąk
przy wejściu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie artystyczne.
3. Zobowiązuję się do niespożywania posiłków i napojów w trakcie mojego uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym.
4. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Operę Wrocławską wystąpią u
mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się dobrowolnie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i
epidemiologiczne, a także Operę Wrocławską na adres mailowy: opera@opera.wroclaw.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań
Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus lub https://www.gov.pl/web/gis

.........................................................................
(data i czytelny podpis osoby składającej)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami
skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z
inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
•
przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl
3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
•
związanych z realizacją akcji Opery Wrocławskiej "Opera daje oddech", wspierającej walkę z COVID – 19
•
udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
•
wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
•
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – wzięcia udziału w akcji
jako uczestnik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
•
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
•
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), prowadzenie akcji wspierającej walkę z COVID – 19;
•
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
•
ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przez poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust.2 lit. I RODO)
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
•
do momentu zakończenia akcji Opery Wrocławskiej "Opera daje oddech",
•
do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. podatkowych,
księgowych),
•
inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
6) Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
•
Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom,
organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
•
W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8) Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
•
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże
zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w akcji „Opera daje oddech” oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby
skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w
punktach 1 i 2 powyżej).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

