
  
 

REGULAMIN SPOTKAŃ W RAMACH PROJEKTU „KINO I BINGO W ANTONIOWIE” 
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 

 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem zajęć jest Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. 
Organizator realizuje spotkania w ramach projektu „Kino i Bingo w Antoniowie” finansowanego ze 
środków Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

II. OPIS I CEL PROJEKTU 
Celem programu jest integracja lokalnej społeczności w dzielnicy Antoniów w Dąbrowie Górniczej. 
Program składa się z serii 6 spotkań. W ramach projektu mieszkańcy dzielnicy Antoniów spotykają się 
na wspólnych rozgrywkach w Bingo. Każde spotkanie prowadzi animator, pracownik Pałacu Kultury 
Zagłębia. 

III. MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU 
1. Miejsce: Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4, Dąbrowa Górnicza. 
2. Terminy: 9.10, 23.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11.2020, w godz. 17.00–20.00. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Uczestnikiem może zostać osoba mieszkająca w dzielnicy Antoniów. Organizator dopuszcza 

możliwość udziału osób zamieszkujących inne dzielnice Dąbrowy Górniczej w ramach wolnych 
miejsc. 

3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić w Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie osobiście lub 
telefonicznie pod nr 32 733 87 80. Liczba miejsc jest ograniczona. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego 
(np. niespożywania alkoholu i innych używek, palenia wyrobów tytoniowych i podobnych oraz 
papierosów elektronicznych, kulturalnego zachowania). 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących obostrzeń i zaleceń o zasięgu 
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (np. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 
Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

6. W spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych (katar, kaszel itp.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed pierwszymi 
zajęciami oświadczenia o stanie zdrowia. Niezłożenie oświadczenia skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w spotkaniach. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń animatora oraz innych pracowników 
Pałacu Kultury Zagłębia. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed pierwszymi zajęciami oświadczenia  o stanie 
zdrowia. Niezłożenie powyższego oświadczenia skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w 
zajęciach. 

9. Podczas wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać 
utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie 
wykorzystane i publikowane przez Organizatora za pośrednictwem dowolnego medium, w tym 
w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w 
formie drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności PKZ,  promocji projektu, 
upowszechniania kultury oraz w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie uczestnikowi 



przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego 
wizerunkiem. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

wniesionych na spotkania, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez 
Uczestników. 

2. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych dla Uczestników. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 


