
 

REGULAMIN SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  

W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY FILIA SŁOCINA 

 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem imprezy Spotkanie ze Świętym Mikołajem jest Rada Osiedla Słocina 

oraz Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina. 

2. Celem imprezy jest podtrzymanie tradycji, edukacja oraz zapewnienie rozrywki dla dzieci. 

3. Impreza polegać będzie na rozdawaniu uprzednio zakupionych przez rodziców prezentów 

dzieciom przez Świętego Mikołaja. 

4. Impreza odbywać się będzie 6 grudnia 2021 r. na sali widowiskowej Rzeszowskiego Domu 

Kultury filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154 w Rzeszowie od godz. 17:00. 

5. Podpisane i zapakowane prezenty powinny trafić do Rzeszowskiego Domu Kultury filia 

Słocina w dniu 3 grudnia 2021 r. w godz. 12:00 – 18:00. 

6. Na imprezę obowiązują wcześniejsze zapisy. 

7. Termin zapisu: 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. do godz. 12:00. 

8. Zapisu należy dokonać telefonicznie pod numerem 510 355 747 w godzinach 12:00 – 18:00. 

Następnie zapisujący otrzyma na adres e-mail podany podczas rozmowy Kartę zgłoszenia, 

którą należy wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres e-mail, 

z którego została ona wysłana najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 12:00. 

9. Uczestnikami imprezy mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, 

urodzone w 2011 roku lub później. 

10. Każdemu dziecku może towarzyszyć maksymalnie jeden opiekun. 

11. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona. 

12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń Organizatora. 

13. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. 

 

II. ZASADY SANITARNE 

1. Organizator ma prawo zbierać od uczestników wydarzenia dane osobowe i kontaktowe w celu 

kontaktu z uczestnikami oraz ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego. Dane te 

przechowywane są przez Rzeszowski Dom Kultury przez okres 10 dni od zakończenia 

wydarzenia. 

2. W imprezie udział mogą wziąć wyłącznie osoby zdrowe, nie przejawiające objawów żadnej 

choroby, a w szczególności chorób zakaźnych. 

3. Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 

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

4. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy. 

5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. 

 

III. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

który jednocześnie akceptuje w całości przychodząc na wydarzenie. 

2. Celem Regulaminu jest wyznaczenie zasad służących bezpieczeństwu i utrzymaniu porządku 

wydarzenia. 



 
3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu oraz jego otoczenia, a także wszelkich urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy. 

5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników. 

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

− broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

− materiałów wybuchowych, 

− wyrobów pirotechnicznych, 

− materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

− napojów alkoholowych, 

− środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających. 

7. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. 

8. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

− znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających, 

− posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające 

lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 

− zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 

− wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową, 

− z widocznymi objawami COVID-19. 

9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej 

lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania jej 

z uzasadnionych, ważnych powodów, bez wcześniejszego uprzedzenia. 

11. Organizator ma prawo utrwalać przebieg wydarzenia; wizerunek uczestników na terenie imprezy 

może zostać utrwalony, rozpowszechniany w celu dokumentacji, promocji i reklamy imprezy. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, rzeczy zgubione lub zepsute. 

13. Przesłanie zgłoszenia na wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

a także klauzuli RODO. 

 


