
ANEKS nr 4 z dnia 23 czerwca 2021 r.  
do REGULAMINU PORANKÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI 

 
 

1. Z dniem 26 czerwca 2021 r. zmienia się treść pkt. 14 Regulaminu z dnia 9 października 
2020 r. oraz pkt. 3 Aneksu nr 2 do Regulaminu z dnia 26 lutego 2021 r.  i otrzymuje  
on następujące brzmienie: 

(SARS-CoV-2) Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka udostępnia 
Uczestnikom nie więcej niż 75% liczby miejsc w sali koncertowo-kinowej. Obowiązek 
udostępniania ograniczonej liczby miejsc nie dotyczy: 

a) Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;  
b) 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;  

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 
 

2. Z dniem 26 czerwca 2021 r. zmienia się treść pkt. 15 Regulaminu z dnia 9 października 
2020 r. oraz pkt. 4 Aneksu nr 2 do Regulaminu z dnia 26 lutego 2021 r.  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) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej i spożywania w niej artykułów 
spożywczych, w tym także napojów, za wyjątkiem tych, które zostały zakupione 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym przed porankiem teatralnym, 

e) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych typu 
plecaki, paczki, futerały. 

 
3. Pozostałe zapisy Regulaminu z dnia 9 października 2020 r. oraz Aneksu nr 2  

do Regulaminu z dnia 26 lutego 2021 r.  i Aneksu nr 3 do Regulaminu z dnia 24 maja  
2021 r. pozostają bez zmian. 

  


