
REGULAMIN KONCERTU DOROTA MIŚKIEWICZ & MAREK NAPIÓRKOWSKI 
W SALI KONCERTOWO-KINOWEJ CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO  

W KOZIENICACH  
 

1. Koncert Dorota Miśkiewicz & Marek Napiórkowski  (dalej „wydarzenie”) odbędzie się 
7 października 2021 r. w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach, ul. Warszawska 29, o godz. 18.00, a jego organizatorem jest Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej „organizator”). 

2. Na wydarzenie obowiązują nieodpłatne wejściówki do pobrania w kasach Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej „kasy KDK”), zlokalizowanych na parterze 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach: 

o  od dnia 2 października 2021 r. od godz. 13.00 do dnia 4 października 2021 r. do 
godz. 21.00 przez mieszkańców Gminy Kozienice posiadających „Kozienicką Kartę 
Mieszkańca”, 

o od dnia 5 października 2021 r. od godz. 13.00 - do 2 sztuk dla jednej osoby - przez 
pozostałych mieszkańców Gminy Kozienice (o ile pula wolnych miejsc nie zostanie 
wcześniej wyczerpana). 

3. (SARS-CoV-2) Razem z wejściówką Uczestnik otrzymuje formularz oświadczenia o stanie 
zdrowia. 

4. Liczba nieodpłatnych wejściówek na wydarzenie jest ograniczona.  
5. Wydarzenie objęte jest częściową rezerwacją. 
6. O liczbie dostępnych wejściówek decyduje organizator.  
7. Organizator nie przyjmuje rezerwacji grupowych. 
8. (SARS-CoV-2) Przy wydawaniu nieodpłatnych wejściówek nie jest możliwy wybór miejsc 

ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego.  
9. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do kas KDK Uczestnicy zachowują dystans, 

zgodny z aktualnym stanem prawnym.  
10. (SARS-CoV-2) Uczestnicy mają obowiązek przed wejściem na wydarzenie zdezynfekować 

ręce oraz złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Organizator 
zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na wydarzenie w przypadku, gdy Uczestnik 
nie złoży stosownego oświadczenia. 

11. (SARS-CoV-2) Aby wziąć udział w wydarzeniu organizowanym w sali koncertowo-kinowej 
Uczestnicy mają obowiązek zasłonić maseczką usta i nos. Nakaz ten obowiązuje przez 
całe wydarzenie. W przypadku braku zastosowania się do tego obowiązku Uczestnik nie 
zostanie wpuszczony do sali lub zostanie zobowiązany do jej opuszczenia. 

12. (SARS-CoV-2) Obowiązku z pkt. 11 nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia 5. 
roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych 
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 
umiarkowanym, znacznym albo głębokim; trudności w samodzielnym zakryciu lub 
odkryciu ust lub nosa; zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu 
oddechowego, lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

13. (SARS-CoV-2) Przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z sali koncertowo-kinowej Uczestnicy 
zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.  

14. (SARS-CoV-2) Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania „Procedury 
bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” dostępnej pod adresem: 
https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988  



15. Wstęp na wydarzenie jest możliwy wyłącznie za okazaniem nieodpłatnej wejściówki. 
16. Miejsce w sali koncertowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazaniami  

na wejściówce.  
17. (SARS-CoV-2) Organizator udostępnia Uczestnikom nie więcej niż 75% liczby miejsc w sali 

koncertowo-kinowej.  
18. (SARS-CoV-2) Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc nie dotyczy: 

a) Uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 
b) Uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z 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, 

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 
19.  Podczas wydarzenia zabrania się: 

a) dokonywania przez Uczestników jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, 
b) wchodzenia do sali koncertowo-kinowej z włączonymi telefonami komórkowymi bądź 

innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) mogącymi powodować 
zakłócenia urządzeń technicznych,  

c) spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz zażywania 
innych zabronionych prawem używek,  

d) jakiegokolwiek zachowania powodującego zakłócenia podczas wydarzenia,  
e) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych typu 

plecaki, paczki, futerały,  
f) wnoszenia broni oraz innych niebezpiecznych narzędzi i materiałów pirotechnicznych. 

20. Za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.  

21. Po zakończeniu wydarzenia prosimy Uczestników o pozostawianie porządku w sali 
koncertowo-kinowej.  

22. Wszelkie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane policji.  
23.  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 

wpuszczane do sali koncertowo-kinowej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 
ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

24. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, w którym odbędzie  
się wydarzenie, jest monitorowany. 

25. Kozienicki Dom Kultury (dalej „KDK”), zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 
i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych 
i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Uczestnicy, 
decydując się na udział w wydarzeniu, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie 
ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., 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). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania danych osobowych przez KDK 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 



KDK, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice lub na adres: iod@dkkozienice.pl. Szczegółowa 
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań 
prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 znajduje się 
tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688  

26. (SARS-CoV-2) Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu oraz unieważnienia 
części wejściówek w przypadku wprowadzenia przez organy Państwowe bardziej 
rygorystycznych obostrzeń wywołanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 aniżeli ma 
to miejsce w chwili ogłoszenia niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy 
zostaną powiadomieni w formie zmiany Regulaminu bądź ogłoszenia umieszczonego 
w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach oraz na stronie 
internetowej www.dkkozienice.pl. 

27. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
 
 


