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REGULAMIN WYDARZEŃ 

realizowanych w ramach Ferii Zimowych 2022  

w dniach  12 - 27 lutego 2022 r. przez Rzeszowski Dom Kultury 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Regulamin dotyczy wydarzeń organizowanych w ramach Ferii Zimowych 2022 przez Rzeszowski 

Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej 43a. 

1.2 Wydarzenia odbywają się w dniach 12 lutego – 27 lutego 2022 roku, na terenie Rzeszowa. 

1.3 Każda osoba przebywająca - uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest do zachowania się  

w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych 

postanowień Regulaminu. 

1.4 Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na wydarzeniach i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzone są wydarzenia, a także z urządzeń, znajdujących się na nim. 

1.5 Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzeń oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu. 

2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 

2.1 Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora. 

2.2 Za  małoletnich  uczestników wydarzenia odpowiedzialność ponoszą  ich  rodzice bądź 

opiekunowie. 

2.3 Na wszystkie wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu filii, w której 

dane wydarzenie będzie realizowane. Wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie 

www.rdk.rzeszow.pl w zakładce Kontakt. 

2.4 Zasady obowiązujące Uczestników półkolonii zimowych, warsztatów wokalnych, warsztatów 

tanecznych oraz turniejów sportowych zamieszczone zostaną w odrębnych regulaminach. 

2.5 Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w  materiały ochrony 

osobistej zakrywające nos i usta i noszenia ich podczas trwania całego wydarzenia. 

2.6 Uczestnik wydarzenia ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, 

że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz jeżeli wystąpią u  niego 

objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym Organizatora. 

2.7 Organizator ma prawo zbierać od uczestników wydarzenia dane osobowe i  kontaktowe celem 

kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu i  ułatwienia służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział  

w wydarzeniu. Organizator pozyskane dane przechowuje przez 2 tygodnie.                                                                                                                                                                                                                                  

2.8 Uczestnicy powinni przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem celem 

zebrania przez Organizatora danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie przed wejściem na wydarzenie. 

2.9    Przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia uczestnicy mają obowiązek ustawienia się w kolejce  

   z zachowaniem dystansu 2 metrów. 

2.10 Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu  na teren imprezy/wydarzenia. 

2.11 Miejsca siedzące powinny zostać zajmowane przez uczestników co drugie siedzenie.  

2.12 Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wynoszącego  

co najmniej 1,5 metra.  
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2.13 Organizator udostępnia dane osobowe uczestników wydarzenia Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu i służbom porządkowym umożliwiając dochodzenie epidemiologiczne na wypadek 

wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w imprezie.  

2.14 Uczestnik oświadcza, że rejestracja na imprezę jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 

regulaminu, w tym oświadczenia RODO, którego zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

3.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wydarzenia z przyczyn losowych. 

3.2 Organizator utrwala również przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać 

utrwalony, a  następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych.   

3.3 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą 

uznaje  się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub  może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia 

pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub 

działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw  

i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

3.4 Sposób udostępnienia niniejszego Regulaminu uczestnikom imprezy: 

a) w siedzibie Organizatora: Rzeszowski Dom Kultury, Rzeszów 35-231, ul. Staromiejska 43a oraz 

filiach jednostki. 

b) na stronie internetowej: www.rdk.rzeszow.pl 

 


