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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2023  

Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

 
 
 
„Poranki teatralne dla dzieci” są cyklem przedstawień teatralnych organizowanych przez 
Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej „KDK“) 
odbywających się raz w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych). Sprzedaż biletów 
uprawniających do uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym rozpoczyna się od dnia 
podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej KDK: 
www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook: 
https://www.facebook.com/kozienickidomkultury  

W publikowanych ogłoszeniach zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminu 
dostępności biletów oraz wystawianego przedstawienia teatralnego, zaś w poniższych 
załącznikach zawarte są zasady uczestnictwa w „Porankach teatralnych dla dzieci”. 

REGULAMIN PORANKÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI 

1. Oferta kierowana jest do dzieci od 4 roku życia i ich rodziców/opiekunów.  
2. Dziecko/grupa dzieci może brać udział w poranku teatralnym wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej. KDK nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 
3. Zakupienie biletu/biletów (zwanych dalej „biletem” lub „biletami”) jest 

równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 
4. Bilety na poranki teatralne organizowane w sali koncertowo-kinowej można zakupić 

w kasach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanych 
na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 
29, zwanych dalej „kasami KDK”.  

5. Kasy KDK czynne są codziennie od godz. 09.00 do godz. 21.00 (za wyjątkiem 
niektórych dni świątecznych i okresu wakacyjnego). 

6. O liczbie dostępnych biletów decyduje organizator.  
7. Bilety grupowe sprzedawane są dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób, 

po dokonaniu rezerwacji na e-mail kasy@dkkozienice.pl. Rezerwację należy opłacić 
najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed porankiem teatralnym. Rezerwacja 
nieopłacona przepada. 

8. Uczestnicy poranków teatralnych organizowanych przez Gminę Kozienice i KDK 
są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

9. Wstęp na poranek teatralny organizowany w sali koncertowo-kinowej jest możliwy 
wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na dany spektakl, chyba, że ma on charakter 
nieodpłatny. 

10. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim spektakl, odbywający się w określonym 
dniu i o określonej na nim godzinie. 

11. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania 
poranka teatralnego na jaki został on zakupiony. 

12. Miejsce w sali koncertowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazaniami 
na bilecie. 
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13. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety, możliwy jest tylko w dniu następnym po 
poranku teatralnym w przypadkach: 

a) braku zasilania budynku KDK lub Jego części w energię elektryczną, 
uniemożliwiającą wystawienie przedstawienia, 

b) innej usterki technicznej, której nie można było wcześniej przewidzieć, 
następującej w trakcie poranka teatralnego, uniemożliwiającej jego 
kontynuację, 

c) odwołania poranka teatralnego. 
14. Podczas poranków teatralnych organizowanych w sali koncertowo-kinowej zabrania 

się: 
a) jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania utrudniającego pracę 

artystów,  
b) dokonywania przez Uczestników jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku 

bez stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) DZIAŁANIA TAKIE SĄ 
NIELEGALNE I PODLEGAJĄ USTAWOWYM KAROM 

c) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej i spożywania w niej artykułów 
spożywczych, również tych zakupionych w Kawiarni Kulturalnej w CKA, 

d) wchodzenia do sali koncertowo-kinowej z włączonymi telefonami 
komórkowymi bądź innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) 
mogącymi powodować zakłócenia urządzeń technicznych, 

e) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych 
typu plecaki, paczki, futerały. 

15. Za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej KDK nie ponosi 
odpowiedzialności.  

16. Po zakończeniu poranka teatralnego prosimy Uczestników o pozostawianie porządku 
w sali koncertowo-kinowej. 

17. Wszelkie zamierzone zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane policji.  
18. 10 minut po rozpoczęciu poranka teatralnego, osoby spóźnione nie będą wpuszczane 

na salę.  
19. 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 2022 r., poz. 2509). Uczestnicy, decydując 
się na uczestnictwo w poranku teatralnym, 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 
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.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poranka teatralnego.  
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21. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym odbywają się poranki teatralne 
jest monitorowany.  

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 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. 

23. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do KDK.  
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 roku.  

 
 
 
          

 
Dyrektorka 

Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 

          Elwira Kozłowska  

 
 
 
 


