
Stowarzyszenie Dając – Otrzymujemy 

ul. Garbary 22 

61-867 Poznań 

mail: stowarzyszenie@dajacotrzymujemy.pl 

KRS 0000780059, REGON 383036194 

NIP 7831800132 

strona 1 z 2 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

 

XI Akademickie Gorzkie Żale 

 

 

1. XI Akademickie Gorzkie Żale organizowane są przez Stowarzyszenie Dając – 

Otrzymujemy i odbywają się w Klasztorze Franciszkanów (ul. Garbary 22, 61-867 

Poznań). 

2. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń organizowanych po otwarciu 

XI Akademickich Gorzkich Żali dla wiernych, tj. 14, 21 i 28 marca 2021 roku. 

Każde z wydarzeń rozpoczyna się o godz. 20:00. 

3. Na terenie wydarzenia obowiązkowe jest zakrywanie maseczką ust i nosa przez 

uczestników. Uczestnicy zobowiązani są samodzielnie wyposażyć się w materiały 

ochrony osobistej. 

4. W kolejce należy zachowywać dystans 1,5 m. 

5. Przy wejściu do kościoła obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników. 

6. Limit osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniu jest zgodny z bieżącymi 

rozporządzeniami dla kościołów (do limitu tego liczą się artyści, obsługa wydarzenia, 

technicy i organizatorzy). 

7. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja online na stronie wydarzenia 

(https://agz.poznan.pl/rejestracja-online/). Rejestracja na dane wydarzenie zostanie 

otwarta każdorazowo w czwartek je poprzedzający (tj. odpowiednio: 11, 18 i 25 marca 

2021 roku). 

8. Dane wymagane przy rejestracji to: imię, nazwisko, numer telefonu i adres 

mailowy. Dane te organizator zbiera w celu wykonania obowiązku przewidzianego 

w wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. 

Dane te będą przechowywane przez organizatora przez 14 dni. 

9. Uczestnik po rejestracji otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia. W razie osiągnięcia limitu miejsc formularz zostanie zablokowany. 

10. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie rezerwacji miejsca, zobowiązany jest przed 

godz. 19:25 przyjść pod furtę Klasztoru Franciszkanów (ul. Garbary 22, 61-867 

Poznań). O godz. 19:25 osoby z zarezerwowanymi miejscami zostaną przez furtę 

wpuszczone do kościoła. Osoby spóźnione nie będą mogły już wejść. 

11. Uczestnik wydarzenia po wejściu jest zobowiązany podpisać się na liście uczestników. 

Podpisanie się na liście jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik według 

swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
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12. Uczestnicy wydarzenia siadają w wyznaczonych miejscach. Obok siebie, bez 

zachowania bezpiecznego dystansu mogą siadać osoby wspólnie zamieszkujące lub 

gospodarujące; osoba, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku 

życia; uczestnik, który jest 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. 

13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu, 

którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wydarzeniem religijno- 

-artystycznym XI Akademickie Gorzkie Żale jest Stowarzyszenie Dając – Otrzymujemy z siedzibą 

w Poznaniu (ul. Garbary 22, 61-867). 

Inspektor danych osobowych – kontakt: stowarzyszenie@dajacotrzymujemy.pl. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce, ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom wydarzenia, pracownikom i współpracownikom Administratora danych. Dane osobowe 

przetwarzane będą 14 dni (okres niezbędny do realizacji obowiązku przewidzianego w wytycznych 

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu 

z Głównym Inspektoratem Sanitarnym). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Osoby przekazujące dane 

osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, jak też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak w przypadku ich niepodania nie ma możliwości uczestniczenia w wydarzeniu. 
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