REGULAMIN
1. Organizator
Organizatorem projektu „Recooltywator” jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej (41-300), Plac Wolności 1, tel.: (32) 733 88 00, www.palac.art.pl.
2. Opis projektu
Projekt Recooltywator ma za zadanie umożliwić rozwój młodym zespołom i muzykom poprzez
udostępnienie profesjonalnej sali prób w siedzibie Organizatora oraz użyczenie im na czas prób
istniejącego sprzętu nagłośnieniowego i instrumentów. Stworzenie podłoża pod założenie
nowego zespołu lub projektu muzycznego, który później zostanie zaprezentowany na scenie
Piwnicy Teatralnej PKZ.
3. Cele projektu
√ Pomoc amatorskim zespołom muzycznym w tworzeniu autorskiej muzyki.
√ Pomoc mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic w rozwijaniu swojej pasji muzycznej.
√ Promocja nowych, ambitnych zespołów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.
√ Umożliwienie amatorskim zespołom muzycznym zaprezentowania się na scenie PKZ.
4. Uczestnicy
a) Uczestnikiem projektu może być każda pełnoletnia osoba, która chce rozwijać swój
talent muzyczny poprzez wykorzystanie infrastruktury Organizatora.
b) Uczestnikiem może być również zespół muzyczny, składający się z kilku osób.
5. Użytkowanie sali prób (nr 047)
a) Korzystanie z sali prób odbywać się będzie na zasadzie miesięcznego harmonogramu,
który zostanie stworzony po pierwszych zgłoszeniach do projektu;
b) Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo w w/w sali na
czas organizowanej próby;
c) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz P-ppoż obowiązujących
u Organizatora;
d) Uczestnicy mają obowiązek poinformować Organizatora o każdej usterce sprzętu
muzycznego lub wyposażenia sali, która zaistniała podczas próby;
e) W przypadku, gdy uczestnikiem jest zespół, próba muzyczna w sali może odbyć się tylko
pod nadzorem opiekuna, którego wyznacza zespół;
f) Tylko opiekun zespołu upoważniony jest do pobrania klucza do sali prób, jeśli z
harmonogramu wynika, że w dany dzień i o danej godzinie sala jest zarezerwowana dla
jego zespołu;

g) Instrumenty będące na stanie sali prób nie mogą być wynoszone poza teren sali,
dotyczy to również całego zaplecza technicznego sali.
h) Uczestnicy korzystający z własnych instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego są
zobowiązani do jego zabrania po skończonej próbie;
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, instrumenty, sprzęt pozostawiony
w sali prób, nie będący na stanie Organizatora;
j) W sali prób obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów
tytoniowych (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu oraz używania substancji
niedozwolonych;
k) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie
mienia należącego do Organizatora.
6. Wytyczne dot. korzystania z Sali prób podczas pandemii Covid-19
a) Do budynku Pałacu Kultury Zagłębia mogą wejść tylko osoby mające zasłonięte usta i
nos (maseczka, przyłbica, chustka).
b) Zespół, który korzysta z Sali Prób zobowiązany jest wchodzić do Pałacu Kultury
Zagłębia bocznym wejściem (od strony BMS).
c) Członkowie zespołu, biorącego udział w projekcie Recooltywator, przy wejściu do
Pałacu Kultury Zagłębia muszą zdezynfekować dłonie, pobrać klucz do pomieszczenia
oraz odebrać worek na śmieci od pracowników BMS.
d) Zespół zobowiązany jest do posprzątania pomieszczenia po zakończonej próbie tj.
wyrzucenia śmieci, jednorazowych rękawiczek etc. do worka oraz wyniesienia go do
kontenera na odpady znajdującego się na parkingu wewnętrznym PKZ – z tyłu budynku
od strony ul. Górników Redenu.
e) Rozpocząć próby w ramach projektu Recooltywator mogą wyłącznie osoby, które
złożyły oświadczenie o stanie zdrowia do opiekuna projektu – Olafa Otwinowskiego.
f) Aktualne oświadczenia o stanie zdrowia należy dostarczać raz na dwa tygodnie, w
terminach uzgodnionych z opiekunem projektu – Olafem Otwinowskim.
g) Pierwsze oświadczenie o stanie zdrowia należy dostarczyć osobiście lub przez
opiekuna zespołu do Olafa Otwinowskiego (p. 336 od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00-16:00), następne oświadczenia należy złożyć w kopercie w Punkcie
Informacyjnym Pałacu Kultury Zagłębia w wyznaczonych terminach.
h) W przypadku, gdy uczestnik projektu zapomni oświadczenia o stanie zdrowia, może go
pobrać w Punkcie Informacyjnym PKZ w celu jego wypełnienia i pozostawienia dla
opiekuna projektu.
i) Osoby, które w terminie nie złożą oświadczenia o stanie zdrowia, nie mogą korzystać z
Sali Prób.
j) Jednocześnie w pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 5 osób.
k) Osoby przebywające w Sali Prób są zobowiązane zachować odstęp minimum 1,5 m.
l) Osoby korzystające z Sali Prób są zobowiązane do zdezynfekowania dłoni przy wejściu
do pomieszczenia lub noszenia rękawiczek jednorazowych podczas trwania próby
muzycznej.
m) Ze względu na brak możliwości przewietrzenia pomieszczenia, zostaje wprowadzone
ograniczenie korzystania z Sali Prób – w ciągu jednego dnia może korzystać z
pomieszczenia jeden zespół.

n) Noszenie osłon ust i nosa w trakcie próby jest nieobowiązkowe, lecz zalecane.
o) Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może grozić usunięciem całego zespołu
z projektu Recooltywator.
7.

Postanowienia ogólne

a) Organizator ma prawo do wykreślenia Uczestnika z projektu, jeśli ten złamie zasady
regulaminu projektu lub regulaminu obiektu Pałacu Kultury Zagłębia;
b) Organizator decyduje o tym, kto w wyniku prób może zaprezentować się na scenie
Piwnicy Teatralnej PKZ;
c) Organizator zapewnia materiały graficzne potrzebne do promocji ewentualnego
koncertu Uczestnika na scenie Organizatora;
d) Organizator pokrywa koszty ZAiKS wynikające z organizacji koncertu;
e) Uczestnicy występujący na scenie Organizatora robią to nieodpłatnie;
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego utworu Uczestnika w celu
nagrania go na płytę promującą projekt;
g) Uczestnik projektu jest zobowiązany do nagrania utworu wybranego przez Organizatora
na płycie promującej projekt;
h) Organizator ma wyłączne prawo do dystrybucji płyty promującej projekt;
8. Zgłoszenia
a) Zgłoszenia dokonuje wybrany przez zespół opiekun lub samodzielny artysta, poprzez
wypełnienie „karty uczestnictwa – opiekun” oraz dostarczenie jej do Organizatora;
b) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać drogą mailową na adres:
olaf.otwinowski@palac.art.pl, w tytule wiadomości wpisując: RECOOLTYWATOR 2020.
c) W razie pytań prosimy o kontakt: Olaf Otwinowski (32) 733 88 28.
9. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia
27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z
siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w postaci oświadczeń o stanie zdrowia zawierających
imię, nazwisko i dane kontaktowe (nr telefonu lub adres email). Oświadczenia z danymi o stanie
zdrowia uczestnika i domowników zbierane są na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, w takiej sytuacji oświadczenia przekazane będą GIS oraz podległym mu służbom.
Dane o stanie zdrowia będą każdorazowo przechowywane przez 2 tygodnie od daty ich
wypełnienia, następnie zostaną zniszczone przez Organizatora. Dane przetwarzane będą
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w
trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie

dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom oprócz sytuacji wskazanej w pkt 2.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do podanych danych;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
c) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
6. Nie przysługuje Ci prawo do usunięcia danych o stanie zdrowia oraz prawo do przenoszenia
danych.
7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało wykluczeniem z
projektu Recooltywator.

