
 

 

 

 

REGULAMIN BALU KOTYLIONOWEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Balu Kotylionowego jest Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina. 

2. Cele Balu: 

a) upowszechnienie wiedzy na temat fenomenu działalności kulturalnej Heleny 

Szajerówny; 

b) integracja lokalnej społeczności oraz ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Słociny poprzez przekazywanie i kultywowanie tradycji. 

3. W Balu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, pary.  

4. Bal ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.  

5. Podczas Balu Kotylionowego obowiązuje strój wieczorowy.  

6. Miejsce i termin: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina, ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów, 

20 listopada 2021 r., (sobota),  godz. 18:00 – otwarcie Balu.   

7. Zapisy par możliwe w terminie 15–18.11.2021 r. w godz. 12:00–18:00 pod 

numerem tel. 510 355 747, maksymalna ilość Uczestników: 20 par, w tym 

maksymalnie 7 par niezaszczepionych.  

 

II. ZASADY UDZIAŁU W BALU KOTYLIONOWYM 

1. Warunkiem uczestnictwa w Balu Kotylionowym jest dokonanie zapisu 

telefonicznego pod numerem tel. podanym powyżej oraz wypełnienie 

bezpośrednio przed 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 jest ograniczona i podana w postanowieniach ogólnych niniejszego 

Regulaminu. 

3. Uczestnikowi Balu (parze) nadawany jest indywidualny kod, który należy podać 

przed wejściem na teren wydarzenia. 

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie pary, podając w trakcie dokonywania 

zgłoszenia ich dane personalne i numery kontaktowe.  

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 powinny przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim 

wyprzedzeniem celem zebrania przez Organizatora Kart Uczestnika, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie. 

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 wydarzenia. 

9. Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami 

wynoszącego co najmniej 1,5 metra. 

10. W razie rezygnacji z udziału w Balu Kotylionowym Uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

11. Liczba miejsc 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 Balu. 

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Balu: 

a) napojów alkoholowych, 

b) środków odurzających i substancji psychoaktywnych i 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 Balu winny na wezwanie Organizatora 

opuścić teren imprezy. W przypadku odmowy Organizator zawiadamia 

o zaistniałej sytuacji służby bezpieczeństwa (policja, służba miejska itp.). 

15. Uczestnicy Balu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

na terenie wydarzenia. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione 

na terenie wydarzenia. 

17. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż przebywanie na terenie wydarzenia jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie i inne formy 

utrwalania wizerunku Uczestnika na potrzeby Organizatora.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Balu Kotylionowego z przyczyn 

od niego niezależnych.  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące Balu Kotylionowego można uzyskać 

od poniedziałku do piątku w godz. 12:00–18:00 pod numerem telefonu 

510 355 747.  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Balu równoznaczne jest z uznaniem warunków 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 883). 

Zgłaszając swój udział w Balu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

3. Uczestnik biorąc udział w Balu 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 

wydarzenia. 

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

5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Regulamin dostępny jest: 

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

b) w miejscu i czasie Balu Kotylionowego poprzez wyeksponowanie go przy 

wejściu na teren wydarzenia. 

 

 

 

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

