
1 
 

                   Potańcówki Miejskie dla Seniorów     

                                 

 
 

REGULAMIN  
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Potańcówkach Miejskich dla Seniorów – zwanych dalej 

Potańcówkami - organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy  

ul. Staromiejskiej 43a. 

2. Potańcówki mają na celu zachęcić rzeszowskich seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym oraz ich wzajemną integrację. 

3. Potańcówki adresowane są do osób w wieku 55 lat i więcej.  

4. Potańcówki mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. 

5. W miesiącach listopad i grudzień 2021 r. Potańcówki będą się obywać w następujących terminach  

i miejscach: 

 

 6.11. (sobota), godz. 18:00 – 22:00 - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 

45A, Rzeszów; maksymalna ilość Uczestników: 100 osób, w tym maksymalnie 75 

niezaszczepionych 

Zapisy możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 17:00 pod numerem  

tel.: 515 409 232 bądź 515 409 262  

 

 20.11. (sobota), godz. 18:00 – 22:00 - Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój,  

ul. Budziwojska 194, Rzeszów; maksymalna ilość Uczestników: 50 osób, w tym maksymalnie 

37 niezaszczepionych 

Zapisy możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 17:00 pod numerem  

tel.: 501 752 764 

 

 27.11. (sobota), godz. 18:00 – 22:00 – Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście,  

ul., Staromiejska 43A, Rzeszów; maksymalna ilość Uczestników: 60 osób, w tym maksymalnie 

45 niezaszczepionych 

Zapisy możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 17:00 pod numerem  

tel.: 515 409 232 bądź 515 409 262  

 

 POTAŃCÓWKA SYLWESTROWA: 

31.12.2021/01.01.2022, godz. 20:00 – 2:00 - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,  

ul. Hetmańska 45A, Rzeszów; maksymalna ilość Uczestników: 100 osób, w tym maksymalnie 

75 niezaszczepionych 

Zapisy możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 17:00 pod numerem  

tel.: 515 409 232 bądź 515 409 262  
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II. Warunki uczestnictwa w Potańcówkach: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w wybranej przez siebie Potańcówce jest dokonanie telefonicznego 

zgłoszenia uczestnictwa pod nr. tel. wymienionym w informacjach powyżej oraz wypełnienie 

bezpośrednio wydarzeniem Karty Uczestnika, w której Uczestnik deklaruje, że wedle swojej 

najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie 

lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Liczba miejsc na poszczególnych Potańcówkach jest ograniczona i podana w postanowieniach 

ogólnych niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikowi Potańcówki nadawany jest indywidualny kod, który należy podać przed wejściem na 

teren wydarzenia. 

4. Uczestnik może zgłosić poza sobą maksymalnie 3 osoby, podając w trakcie dokonywania zgłoszenia 

ich dane personalne i numer kontaktowy.  

5. Organizator ma prawo zbierać od Uczestników wydarzenia dane osobowe i kontaktowe celem 

kontaktu z Uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu i ułatwienia służbom sanitarnym 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział  

w wydarzeniu. Organizator przechowuje pozyskane dane przez okres 2 tygodni. 

6. 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 imprezę. 

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

z zachowaniem dystansu 2 metrów. 

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

9. Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami wynoszącego co 

najmniej 1,5 metra.  

10. W razie rezygnacji z udziału w Potańcówce Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie Organizatora. Osoby nie informujące o swojej nieobecności będą usuwane z list 

Uczestników kolejnych Potańcówek. 

11. Liczba miejsc na poszczególnych Potańcówkach jest ograniczona. O przyjęciu Uczestnika decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

12. Złożenie telefonicznego zgłoszenia oraz późniejsze wypełnienie Karty Uczestnika wydarzenia jest 

traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, dla celów 

organizacji Potańcówek. 

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Potańcówek: 

a) napojów alkoholowych, 

b) środków odurzających i substancji psychotropowych, 

c) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

d) materiałów pirotechnicznych (m.in. sztuczne ognie, race, petardy itp.), 

e) materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru. 

14. Osoby, które nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, oraz osoby, których 

zachowanie zakłóca porządek Potańcówek winny na wezwanie Organizatora opuścić teren imprzy. 

W przypadku odmowy Organizator zawiadamia o zaistniałej sytuacji służby bezpieczeństwa (policja, 

straż miejska itp.). 

15. Uczestnicy Potańcówek ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie 

imprezy. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie imprezy. 

17. Obszar przed wejściem na teren Potańcówki nie jest terenem imprezy. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe poza terenem imprezy.  

18. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż przebywanie na terenie Potańcówki jest jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania wizerunku Uczestnika 

na potrzeby Organizatora. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Potańcówek z przyczyn od niego niezależnych.  
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III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące Potańcówek można uzyskać w godz. od 12:00 do 17:00 pod 

numerami telefonów podanymi w postanowieniach ogólnych niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Potańcówce równoznaczne jest z uznaniem warunków Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) zastępującą dotychczasową Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

3. Uczestnik biorąc udział w Potańcówce wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 

informacji i promocji wydarzeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest: 

a) na stronie internetowej Organizatora: www.rdk.rzeszow.pl, 

b) w miejscu i czasie Potańcówki, poprzez wyeksponowanie go przy wejściu na teren wydarzenia. 

 

http://www.rdk.rzeszow.pl/

