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REGULAMIN 

 

Obchodów Dnia Górnika 2021 w Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.  

w związku z epidemią choroby COVID-19. 

 

§ 1. 

Regulamin określa szczególne zasady udziału w Obchodach Święta Patronki Górników Świętej Barbary w Centrali 

Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A., które odbędą się w dniu 26 listopada 2021 roku w Ostrowie Wielkopolskim w salach 

Topolova Banqueting Halls przy ul. Topolowej 47, od godziny 17:30. 

§ 2. 

Organizatorem Obchodów jest Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy 

Kościuszki 30.  

§ 3. 

Regulamin Obchodów udostępniony jest jej uczestnikom przed wejściem na miejsce Obchodów w formie 

obwieszczenia na planszy informacyjnej, oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.czw.com.pl 

§ 4. 

Każdy uczestnik Obchodów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do przestrzegania zawartych 

w nim postanowień, a także stosować się do zaleceń Organizatora  mających na celu bezpieczeństwo sanitarne i ochronę 

zdrowia wydawanych w trakcie Obchodów. 

§ 5. 

Udział w Obchodach jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.  

W Obchodach uczestniczyć  może  osoba, która według swojej najlepszej wiedzy: 

1) nie jest osobą zakażoną COVID-19, 

2) nie przebywa na kwarantannie, 

3) nie jest pod nadzorem epidemiologicznym, 

4) nie ma objawów chorobowych takich jak podwyższona temperatura ciała, duszności, przeziębienie,  zaburzenia 

smaku i węchu, 

5) w ostatnich 10 dniach przed Obchodami nie miała kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. 

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia dostępny będzie w dniu i w miejscu Obchodów przed ich rozpoczęciem.  

Wzór dostępny jest także na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.czw.com.pl  

W dniu Obchodów, przed ich rozpoczęciem, wypełnione i podpisane oświadczenie należy oddać obsłudze.  

Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć w Obchodach. 

§ 6. 

W oświadczeniu, o którym mowa w § 5 Organizatorowi przekazywanie są także dane osobowe uczestnika Obchodów 

(imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym,  

w szczególności w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem  

w Obchodach.  

Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie  

z polityką RODO przez okres 2 tygodni od dnia Obchodów. 

§ 7. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na Obchody osobom, u których widoczne są symptomy 

wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

§ 8. 

Do limitu ilości osób, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi mogą uczestniczyć w Obchodach nie 

wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19, o ile regulacje takie będą obowiązywały w dniu Obchodów. 

Każdy pracownik Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. oraz każda z osób zaproszonych do udziału  

w Obchodach może dobrowolnie złożyć oświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Oświadczenie należy 

składać drogą elektroniczną na adresy Organizatora: epolmanski@czw.com.pl lub dszlachta@czw.com.pl  do dnia  

25 listopada 2021 r. 
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§ 9. 

Każdy uczestnik Obchodów ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki)  

i ich stosowania przez czas przebywania w miejscu Obchodów, a w szczególności:  

1) regularnej dezynfekcji rąk, 

2) przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących w miejscu Obchodów, w tym do stosowania się do umieszczonych 

oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń Organizatora, 

3) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania  

z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń, 

4) zakrywania ust i nosa, 

5) wyrzucania materiałów ochrony osobistej do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o wystąpieniu objawów 

mogących wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, opisanych w § 7. W takim przypadku osoba, u której wystąpiły 

niepokojące objawy chorobowe umieszczona jest w izolowanym pomieszczeniu, a Organizator zobowiązany jest do 

zapewnienia pomocy medycznej i do powiadomienia o podejrzeniu zakażenia chorobą COVID-19 właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

§ 10. 

Organizator zapewnia: 

1) umożliwienie stałej dezynfekcji rąk, 

2) dezynfekcję pomieszczeń w jakich odbywają się Obchody, 

3) pojemniki na zużyte materiały ochrony osobistej, 

4) pomieszczenie na izolowanie osób ze zgłoszonymi w czasie Obchodów objawami zachorowania. 

§ 11. 

Uczestnik Obchodów, przyjmuje do wiadomości, że wobec trwającego stanu epidemii, uczestnictwo  

w Obchodach, pomimo podjęcia opisanych w niniejszym Regulaminie działań, wiąże się z ryzykiem zachorowania na 

COVID-19 i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

§ 12. 

Organizator zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 RODO). 

Organizator informuje, że: 

1) pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych uczestników Obchodów znają przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

2) dane osobowe uczestników Obchodów będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz ustalenia liczby osób mogących uczestniczyć w Obchodach  

w związku ze statusem osób zaszczepionych. 

Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników Obchodów dostępne są na stronie 

internetowej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.  

§ 13. 

Organizator dopuszcza możliwość zmian w niniejszym Regulaminie lub jego uzupełnienia. W takim przypadku 

obowiązywał będzie Regulamin aktualny na dzień Obchodów Dnia Górnika. 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Oświadczenie uczestnika Obchodów Dnia Górnika w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

2) Oświadczenie - potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19. 


