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REGULAMIN WYKŁADÓW 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

 

1. Organizatorem wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka (dalej „UTW”) jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej „KDK”),  

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona 

internetowa: www.dkkozienice.pl. 

2. Wykłady oferowane przez KDK skierowane są wyłącznie dla Słuchaczy UTW 14. edycji. Zgodnie  

z Regulaminem UTW, za Słuchacza 14. edycji uważa się osobę, która w roku akademickim 2021/22 

dokonała wszelkich formalności wpisania się na listę Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej 

przez KDK (złożenie deklaracji członkostwa i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie 

miasta i gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego). 

3. Wykłady UTW w roku akademickim 2021/22 będą odbywać się w każdą środę (z wyjątkiem dni 

świątecznych oraz przerw wynikających z harmonogramu) od 29 września 2021 r. do 11 maja 2022 r., 

o godz. 11.00 i o godz. 12.45. 

4. (SARS-CoV-2) W roku akademickim 2021/22 ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce  

o bezpieczeństwo naszych Słuchaczy, wykłady UTW będą odbywać w podziale na dwie grupy. Grupa 

I rozpoczyna wykład o godz. 11.00, a grupa II o godz. 12.45. Dla obu grup jednego dnia przygotowany 

zostanie ten sam wykład. Ponadto co tydzień nasze wykłady o godz. 12.45 będą transmitowane 

na żywo w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury w serwisie Facebook, pod nazwą: 

„Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”. W wyjątkowych sytuacjach  

np. ze względu na niską frekwencję, dyrektor KDK może podjąć decyzję o zawieszeniu wykładów  

o godz. 12.45 i organizacji wspólnego spotkania dla gr. I i gr. II o godz. 11.00. Możliwe jest także 

zawieszenie wykładów stacjonarnych ze względów epidemiologicznych i realizowanie ich wyłącznie  

w formule on-line, w grupie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury” w serwisie 

Facebook. 

5. Zapisy na wykłady odbywają się równolegle z zapisami na UTW, 9-17 września, (po dokonaniu 

wszystkich formalności związanych z naborem), osobiście lub przez pełnomocnika (za okazaniem 

pełnomocnictwa na piśmie) pod warunkiem, że jest on równocześnie Słuchaczem UTW, w kasach 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej „kasy KDK”) zlokalizowanych na parterze 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (dalej „CKA”), przy ul. Warszawskiej 29, 

do momentu wyczerpania limitu miejsc w danej grupie wykładowej. Każdy Słuchacz UTW, który 

chce korzystać z wykładów jest zobowiązany do zapisania się do jednej z grup i przestrzegania 

przypisanej jej godziny.  

6. Przy zapisie na wykłady wymagane jest posiadanie aktualnej elektronicznej karty Słuchacza UTW. 

7. Podczas zapisów na wykłady nie będą honorowane tzw. listy kolejkowe. O kolejności zapisywanych 

Słuchaczy UTW, decyduje miejsce w kolejce ustawionej do kas KDK. 

8. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do zapisów, Słuchacze UTW zobowiązani 

są do zachowywania dystansu, zgodnego z aktualnym stanem prawnym, a także do przestrzegania 

pozostałych zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym zasłaniania ust i nosa. 

9. Zapisanie się na wykłady jest jednoczesną akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest opublikowany 

na stronie www.dkkozienice.pl w zakładce UTW pod adresem: 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10095, a także wywieszony na tablicy ogłoszeń UTW 

w patio CKA. 

10. O przyjęciu do danej grupy wykładowej decyduje kolejność zapisów, które odbywają się na początku 

każdego semestru akademickiego.  
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11. Słuchacz UTW może uczestniczyć w wykładach tylko w określonej przy zapisach grupie. Przed 

rozpoczęciem każdego wykładu każdy Słuchacz UTW będzie musiał okazać w kasach KDK ważną 

legitymację studencką, aby wpisać się na elektroniczną listę obecności. 

12. Nie można samodzielnie wymieniać się pomiędzy grupami. 

13. (SARS-CoV-2) Liczba miejsc jest ograniczona. Każdorazowa liczba udostępnionych miejsc nie może 

przekraczać liczby możliwych do udostępnienia zgodnie z przepisami prawa oraz ograniczeniami 

związanymi ze stanem epidemii nałożonymi przez uprawnione organy Państwa. W przypadku gdy 

limit nie będzie obejmował osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, uczestnik może skorzystać  

z przysługującego mu prawa pod warunkiem okazania przez niego unijnego cyfrowego 

zaświadczenia Covid lub innego dokumentu uprawniającego go do skorzystania z tego prawa. 

14. (SARS-CoV-2) Wszystkich Słuchaczy UTW podczas wykładów w CKA, a także w terenie, obowiązuje 

przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2, w tym: dezynfekcja rąk, zakrywanie maseczką ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej 

odległości. Szczegółowa „Procedura bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława 

Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” dostępna jest 

na stronie: www.dkkozienice.pl/?id=3988.  

15. (SARS-CoV-2) Słuchacze UTW w czasie wykładów zobowiązani są do: 

- zasłaniania maseczką ust i nosa. Nakaz ten obowiązuje od momentu wejścia do momentu wyjścia 

z Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. W przypadku braku zastosowania się do tego 

obowiązku Słuchacz UTW nie zostanie wpuszczony do sali koncertowo-kinowej lub zostanie 

zobowiązany do jej opuszczenia, 

- zachowania dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym przy wchodzeniu/wychodzeniu 

do/z sali koncertowo-kinowej, 

- zajmowania tylko wyznaczonych miejsc w sali koncertowo-kinowej. Pozostałe miejsca zostają 

wyłączone z użytkowania z uwagi na konieczność zachowania właściwego dystansu pomiędzy 

Słuchaczami UTW, 

- przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania w sali koncertowo-kinowej artykułów 

spożywczych, 

- pozostania w domu jeśli pojawią się u niego objawy sugerujące jakąkolwiek chorobę zakaźną,  

a także jeżeli Słuchacz UTW lub ktoś z jego domowników objęty jest kwarantanną lub izolacją 

domową, 

- niezwłocznego poinformowania dyrektora KDK o sytuacji objęcia Słuchacza UTW lub osób 

wspólnie z nim zamieszkujących kwarantanną/izolacją domową. 

16. (SARS-CoV-2) Na terenie CKA pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są przy wejściach 

da sali koncertowo-kinowej. Osłonę ust i nosa Słuchacze UTW muszą zabezpieczyć sobie sami. 

17. (SARS-CoV-2) Słuchacze UTW przybywają na wykłady tuż przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne 

jest dłuższe oczekiwanie na wykłady na terenie CKA. 

18. Szczegółowe informacje o harmonogramie wykładów znajdują się na stronie internetowej KDK 

www.dkkozienice.pl w zakładce UTW, a także na tablicy ogłoszeń UTW w patio CKA. 

19. KDK zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie wykładów w wyjątkowych sytuacjach. 

20. Do potwierdzenia obecności na wykładach niezbędna jest aktualna elektroniczna karta Słuchacza 

UTW. 

21. Słuchacz UTW zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania o ewentualnej rezygnacji  

z wykładów osobiście w kasach KDK lub telefonicznie. 

22. Słuchacze UTW uczestniczący w wykładach mają obowiązek: 

- stawiać się punktualnie na wykłady w swojej grupie, 

- bezwzględnie podporządkować się zapisom niniejszego Regulaminu, 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988


 

3 
 

- szanować mienie KDK, 

- kulturalnie zachowywać się podczas trwania wykładów: wyciszyć telefon, powstrzymywać się od 

rozmów i komentarzy w czasie prelekcji, 

- zapoznawać się na bieżąco z informacjami związanymi z wykładami na stronie internetowej 

www.dkkozienice.pl w zakładce UTW oraz na tablicy ogłoszeń UTW, 

- nie wprowadzać na wykłady osób trzecich (znajomych i krewnych), 

- (SARS-CoV-2) stosować się do wszystkich wytycznych związanych z reżimem sanitarnym, 

- (SARS-CoV-2) przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz 

przestrzegania etykiety kaszlu i kichania. 

23. Obowiązki wykładowcy: 

- punktualne rozpoczynanie wykładów i przestrzeganie maksymalnego czasu wystąpienia 

do 75 minut, 

- (SARS-CoV-2) zapoznanie z „Procedurą bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY  

im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, dostępną 

na stronie: www.dkkozienice.pl/?id=3988. 

24. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej. 

25. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym odbywają się wykłady jest monitorowany. 

26. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. 

27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2022 r. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy  

ul. Warszawskiej 29, jako Administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia  

10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

Słuchaczy UTW. 

2. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może w szczególności przetwarzać następujące dane 

osobowe Słuchaczy UTW: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu, 

PESEL, wykształcenie, status emeryta, rencisty lub osoby bezrobotnej. 

3. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako Administrator danych osobowych dba  

o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Słuchaczy UTW. Dane te są 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

4. Słuchaczowi UTW przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Podanie danych przez Słuchacza UTW jest dobrowolne, niemniej korzystanie z usług Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku KDK nie jest możliwe bez ich podania. 

6. Dane Słuchaczy UTW mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis 

prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane Słuchaczy UTW nie są 

przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

7. Okres, przez który dane osobowe Słuchaczy UTW będą przechowywane, jest obliczany w oparciu  

o przepisy prawa. 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988
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8. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka może, zgodnie z (RODO) oraz Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy UTW innym podmiotom 

w celu realizacji usług świadczonych przez Kozienicki Dom Kultury. 

9. Wykłady są dokumentowane w postaci fotorelacji i nagrań filmowych. Zdjęcia, które w myśl art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronie KDK www.dkkozienice.pl,  

w mediach społecznościowych KDK lub przekazywane mediom. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl. Klauzula 

informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych  

w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 dostępna jest 

na stronie: https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688 

 

Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka  

 

  Elwira Kozłowska 
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