
ZASADY UCZESTNICTWA W XIII FESTIWALU WYSOKICH TEMPERATUR  

26-27 czerwca 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w XIII Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym  w dniach 
26-27 czerwca 2021 r. jest zaakceptowanie Regulaminu Festiwalu oraz przestrzeganie jego 
postanowień. Regulamin Festiwalu zostanie przedstawiony każdej osobie odwiedzającej 
Festiwal oraz będzie dostępny na stronie internetowej Festiwalu 
festiwalwysokichtemperatur.pl i na terenie Festiwalu,  

2. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń 
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.  

3. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną. Obowiązkiem 
uczestnika festiwalu jest samodzielne  wyposażenie w maseczkę przed wejściem na teren 
Festiwalu.  

4. Przy wejściu na teren Festiwalu obowiązuje dezynfekcja rąk. Na miejscu dostępny będzie 
dozownik z płynem dezynfekcyjnym. 

5. Należy zachować dystans od innych osób (1,5 m). 
6. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest tylko w wyznaczonej strefie gastronomicznej. 
7. Osoby zapisane na warsztaty na określoną godzinę, podchodzą do punktu info bez kolejki. Po 

sprawdzeniu na liście, uczestnik jest wpuszczany na teren festiwalu. Ze względu procedury 
dotyczące bezpieczeństwa, konieczne jest przyjście z odpowiednim wyprzedzeniem.  

8. Na terenie Festiwalu obowiązuje limit osób odwiedzających. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jest to 250 osób (które nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego bycie w 
pełni zaszczepionym przeciw Covid-19).  

9. Do limitu osób odwiedzających nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione (14 dni od 
ostatniej dawki szczepienia). Osoby w pełni zaszczepione, przy wejściu na teren Festiwalu, 
muszą okazać Certyfikat Szczepienia w postaci indywidualnego QR kodu lub zaświadczenie 
o szczepieniu oraz dokument potwierdzający tożsamość.  

10. W poszczególnych pracowniach, sali 410 (Konferencja) oraz w Galerii Neon, obowiązują limity 
osób odwiedzających uzależnione od powierzchni pomieszczenia.  

11. W wydarzeniu nie może brać udziału osoba z objawami zbieżnymi z Covid-19, przebywająca 
w izolacji lub kwarantannie. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest złożenie pisemnego 
oświadczenia przy wejściu na Festiwal, że uczestnik nie ma objawów zbieżnych z Covid-19, 
nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

12. W czasie trwania XIII Festiwalu Wysokich Temperatur na terenie należącym do Akademii 
Sztuk Pięknych realizowane będą filmy oraz zdjęcia w celach upowszechnienia informacji o 
projekcie Festiwalu Wysokich Temperatur. 

13. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Festiwalu uczestników niestosujących się do 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

14. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Festiwalu zbierane będą dane osobowe, na 
podstawie zgód osób, których dane dotyczą. Administratorem będzie Akademia Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21,  Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych:  iod@asp.wroc.pl. Dane kontaktowe uczestników Festiwalu będą 
przechowywane przez 2 tygodnie od zakończenia Festiwalu.  

mailto:iod@asp.wroc.pl


15. W wypadku wykrycia, że w Festiwalu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, 
Uczestnik wyraża zgodę, aby administrator danych osobowych Uczestników udostępnił ich 
dane osobowe służbom sanitarnym lub porządkowym.  

16. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
zgodnie z art.13 RODO. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 


