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                   Potańcówki Miejskie  

                                 

 
 

REGULAMIN  
I. Postanowienia ogólne: 

 

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

– organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy  

ul. Staromiejskiej 43a. 

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

kulturalnym oraz ich wzajemną integrację. 

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

 

II. Warunki uczestnictwa w Potańcówkach: 

 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy – Potańcówka Miejska: 

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. 

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

zakłóca porządek Potańcówek winny na wezwanie Organizatora opuścić teren imprezy. W przypadku 

odmowy Organizator zawiadamia o zaistniałej sytuacji służby bezpieczeństwa (policja, straż miejska 

itp.). 

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

imprezy. 

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

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

odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe poza terenem imprezy.  

6. 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. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Potańcówek z przyczyn od niego niezależnych.  

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Uczestniczenie 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). 

2. 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. 

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

4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. 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/
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