
ANEKS nr 2 z dnia 26 lutego 2021 r.  
do REGULAMINU PORANKÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI 

 
1. Z dniem 27 lutego 2021 r. zmienia się treść: pkt. 11 Regulaminu i otrzymuje  

on następujące brzmienie: 

(SARS-CoV-2) Aby wziąć udział w poranku teatralnym organizowanym w sali koncertowo-

kinowej Uczestnicy mają nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz ten 

obowiązuje przez cały poranek teatralny. W przypadku braku zastosowania się do tego 

obowiązku Uczestnik nie zostanie wpuszczony do sali koncertowo-kinowej lub zostanie 

zobowiązany do jej opuszczenia. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym 

zakresie maseczki do zakrycia ust i nosa. 

2. Z dniem 27 lutego 2021 r. zmienia się treść: pkt. 12 Regulaminu i otrzymuje  

on następujące brzmienie: 

(SARS-CoV-2) Obowiązku z pkt. 11 nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia  

5. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych 

zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim; trudności w samodzielnym zakryciu  

lub odkryciu ust lub nosa. 

3. Z dniem 27 lutego 2021 r. zmienia się treść: pkt. 14 Regulaminu i otrzymuje  

on następujące brzmienie: 

(SARS-CoV-2) Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka udostępnia Uczestnikom 

co drugie miejsce w sali koncertowo-kinowej (nie więcej niż 50% liczby miejsc). 

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca nie dotyczy: 

- Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;  

- Widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie; - osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

4. Z dniem 27 lutego 2021 r. zmienia się treść: pkt. 15 Regulaminu i otrzymuje  

on następujące brzmienie: 

Podczas poranków teatralnych organizowanych w sali koncertowo-kinowej zabrania się: 

a) jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania utrudniającego pracę artystów,  

b) dokonywania przez Uczestników jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez 

stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE  

I PODLEGAJĄ USTAWOWYM KAROM, 

c) wchodzenia do sali koncertowo-kinowej z włączonymi telefonami komórkowymi bądź 

innymi urządzeniami (np. tabletami, laptopami, itp.) mogącymi powodować 

zakłócenia urządzeń technicznych, 

d) (SARS-CoV-2) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej i spożywania w niej artykułów 

spożywczych, w tym także napojów, 

e) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych typu 

plecaki, paczki, futerały. 



5. Z dniem 27 lutego 2021 r. zmienia się treść: pkt. 21 Regulaminu i otrzymuje  

on następujące brzmienie: 

KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, 

zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych  

z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Uczestnicy, decydując 

się na uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym, wyrażają tym samym zgodę  

na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem  

w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). W przypadku wątpliwości  

co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez KDK mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką 

korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

prosimy kierować na adres KDK, 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29 lub na adres: 

iod@dkkozienice.pl. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania  

się koronawirusa SARS-CoV-2 znajduje się tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688  

6. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  

http://www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688

