
REGULAMIN INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21  

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  

KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA  

1. Inauguracja roku akademickiego (dalej „wydarzenie”) kierowana jest wyłącznie do aktualnych 

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

(dalej „UTW KDK”), którzy złożyli poprawnie wypełnione deklaracje członkostwa na XIII edycję 

UTW KDK i potwierdzili, że są mieszkańcami Gminy Kozienice lub Powiatu Kozienickiego. 

2. Wydarzenie odbędzie się 9 września 2020 r. w amfiteatrze na terenie Ośrodka Rekreacji 

i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Boh. Studzianek 30 (dalej „amfiteatr”),  

a jego organizatorem jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

(dalej „organizator”). 

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. (SARS-CoV-2) Aby umożliwić zachowanie wymaganego dystansu społecznego, Organizator 

udostępnia dwa wejścia na teren wydarzenia. 

5. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce do wejść na wydarzenie, Uczestnicy zachowują 

dystans społeczny, zgodny z aktualnym stanem prawnym (informacja w tym zakresie zostanie 

umieszczona w dniu wydarzenia przy wejściu na teren amfiteatru).  

6. (SARS-CoV-2) Przed wejściem na wydarzenie Uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk 

oraz podpisania listy obecności tylko i wyłącznie za siebie. Do wyznaczonego stanowiska należy 

podchodzić pojedynczo. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji. 

7. (SARS-CoV-2) Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak ze względu na zachowanie reżimu 

sanitarnego, ilość miejsc w amfiteatrze jest ograniczona. Dostępne dla Uczestników wydarzenia 

miejsca na widowni są specjalnie oznakowane. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani  

do bezwzględnego stosowania się do oznaczeń, aby zachować wymagany dystans społeczny. 

8. (SARS-CoV-2) Wszyscy Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

obowiązku zakrywania ust i nosa (np. maseczka, przyłbica, szalik) od wejścia na teren amfiteatru, 

do momentu jego opuszczenia. W przypadku braku zastosowania się do tego obowiązku 

Uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren amfiteatru lub zostanie zobowiązany do jego 

opuszczenia. Organizator nie zapewnia osłony ust i nosa.  

9. Podczas wydarzenia zabrania się: 

- jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania zakłócającego odbiór wydarzenia pozostałym 

Uczestnikom oraz utrudniającego prowadzenie wydarzenia, 

- spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz zażywania innych 

zabronionych prawem używek, 

- wnoszenia na wydarzenie przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały. 

10. (SARS-CoV-2) Podczas trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz opuszczania zajętego  

na początku wydarzenia miejsca, za wyjątkiem konieczności udania się do toalety. Po powrocie 

należy zająć to samo miejsce. 

11. Po zakończeniu wydarzenia Uczestnicy mają obowiązek pozostawienia porządku na terenie 

amfiteatru. 

12. (SARS-CoV-2) Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników wydarzenia i konieczność zachowania 

wymaganego dystansu społecznego, wychodzenie z terenu amfiteatru będzie odbywać  

się wszystkimi dostępnymi wyjściami, aby nie tworzyć kolejek i dużych grup w jednym miejscu. 



Uczestnicy wychodzą z terenu wydarzenia z zasłoniętymi ustami i nosami, zachowując odstęp 

między sobą (min. 1,5 m). 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie amfiteatru. 

14. 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 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). 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 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 znajduje się na stronie: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688 

15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 września 2020 roku.  
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