REGULAMIN
POTAŃCÓWEK MIEJSKICH DLA SENIORÓW

1. Organizatorem Potańcówek Miejskich dla Seniorów jest Rzeszowski Dom Kultury.
2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00:
a) bezpośrednio w siedzibie przy ul. Staromiejskiej 43 a w Rzeszowie,
b) mailowo pod adresem biuro@rdk.rzeszow.pl
c) telefonicznie, pod nr tel. 17 748 39 50.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników „Potańcówek Miejskich
dla Seniorów”, zwanych dalej „Potańcówkami” i określa zasady zachowania się osób
obecnych na imprezie w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.
4. Potańcówki adresowane są do określonej grupy wiekowej tj. seniorów, i z racji
ich charakteru nie powinny w nich uczestniczyć osoby niepełnoletnie.
5. Potańcówki mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania bezpłatnych zaproszeń na wybrane
Potańcówki, jak np. Potańcówka Sylwestrowa. W takich przypadkach w wydarzeniu będą
mogły uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające stosowne zaproszenie.
7. Uczestnicy Potańcówek są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
8. Na teren Potańcówek nie mogą wchodzić osoby będące pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Potańcówek:
a) napojów alkoholowych,
b) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
c) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
d) materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych.
10. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Potańcówek lub nie przestrzegają niniejszego
Regulaminu winny na wezwanie Organizatora opuścić teren imprezy. W przypadku
odmowy, Organizator zawiadamia o zaistniałej sytuacji służby bezpieczeństwa (policja,
straż miejska itp.).
11. Uczestnicy Potańcówek ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
na terenie imprezy.
12. Rzeszowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
lub zagubione na terenie, na którym organizowane są Potańcówki.
13. Obszar przed głównym wejściem na Potańcówki nie jest terenem imprezy. Wszelkie
zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają żadnych podstaw prawnych
do odpowiedzialności Organizatorów.
14. Uczestnicy Potańcówki przyjmują do wiadomości, iż przebywanie na terenie
wydarzenia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na fotografowanie, filmowanie
lub dokonywanie innego zapisu wizerunku uczestnika na potrzeby Organizatora.
15. Regulamin udostępnia się Uczestnikom:
a) na stronie Organizatora: www.rdk.rzeszow.pl,
b) w miejscu i czasie odbywania się Potańcówki, poprzez wywieszenie go przy wejściu
na teren Potańcówki.

