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REGULAMIN GMINNYCH DNI SENIORA 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Gminnych Dni Seniora  zwanych dalej GDS  jest Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach  z siedzibą przy ul. Słonecznej 7,   
32-031 Mogilany.  

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 
b) mailowo pod adresem: utwmogilany@gmail.com 
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 609 530 226.  

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach 
organizowanych w ramach GDS. 

4. Gminne Dni Seniora  organizowane są w dniach od 24 września do 8 października 2022 r. 
5. Bezpośrednimi odbiorcami wydarzeń organizowanych w ramach  GDS  są mieszkańcy 

gminy Mogilany,  w szczególności osoby starsze w wieku 60 +. Do udziału zapraszamy 
jako odbiorców pośrednich również osoby młodsze. 

6. W programie  GDS: koncerty muzyczne, przegląd grup artystycznych z gminy Mogilany, 
wystawa osiągnięć artystycznych seniorów z terenu gminy Mogilany, prezentacja 
działalności organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, wykłady, warsztaty 
decoupage  i rękodzieła artystycznego, spotkanie integracyjne i zabawa taneczna. 

7. Udział w poszczególnych wydarzeniach jest bezpłatny. 
8. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Mogilany i Województwa 

Małopolskiego. 
 
 
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 
  
1. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu  

i korzystania przez nie z obiektu w którym organizowane są GDS. 
2. Zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia środków odurzających, napojów 

alkoholowych, napojów w opakowaniach szklanych i metalowych, substancji 
psychotropowych. 

3. Nie wolno wnosić żadnych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla 
innych uczestników wydarzenia. W szczególności zakaz dotyczy:  
a) broni palnej i innej,  
b) ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów,  
c) środków pirotechnicznych i materiałów łatwopalnych. 

4. Organizator może odmówić uczestnictwa w wydarzeniu osobie będącej pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających oraz  osobie zakłócającej spokój, ład  
i porządek publiczny. 

5. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że na wydarzeniu przebywa na własne 
ryzyko i odpowiedzialność. 

6. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń  
służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa podczas wydarzenia. 
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub zniszczone, które będą 
własnością uczestnika wydarzenia.  

8. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wyrządzone 
uczestnikom wydarzenia, jeżeli przyczynili się oni do ich powstania swoim zachowaniem 
lub zaniechaniem bądź jeśli powstanie tych szkód było wynikiem siły wyższej lub działań 
osób trzecich, za które Organizator nie odpowiada.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą 
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: epidemia, warunki 
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, 
działania wojenne  lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie praw 
i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  

10. Organizator może zmienić program lub  dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu 
wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora. 

11. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu w czasie wydarzenia obowiązana jest 
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

12. Regulamin obowiązuje uczestników wydarzenia przez cały czas trwania GDS. 
13. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Organizatora: www.utwmogilany.pl. 

oraz w miejscu i czasie odbywania się GDS, poprzez wywieszenie go na tablicy przy 
wejściu na teren wydarzenia. 

14. Wejście na teren wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  
 
 
UTRWALANIE I PUBLIKACJA WIZERUNKU 
 
1. Organizator ma prawo utrwalać przebieg wydarzeń organizowanych w ramach GDS  

w formie materiałów fotograficznych oraz nagrań wideo. Poprzez uczestnictwo  
w wydarzeniu  uczestnik godzi się z tym że jego wizerunek może zostać utrwalony  
w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych Organizatora. 

2. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia, jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby. 

3. Uczestnik godzi się nadto na takie wykorzystanie tego wizerunku bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu odbywania się wydarzenia 
polach eksploatacji oraz bez prawa do wynagrodzenia. 

4. Organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozpowszechnianie przez 
uczestników wydarzenia zdjęć oraz nagrań wideo  przez nich wykonanych bądź przez 
osoby trzecie.  

5. Uczestnicząc w wydarzeniu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Organizator  informuje, że: 
1) administratorem Danych Osobowych  zbieranych od uczestników wydarzenia jest 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach  z siedzibą przy  
ul. Słonecznej 7,  32-031 Mogilany, tel. 609 530 226, e-mail: utwmogilany@gmail.com, 

2) dane osobowe uczestników wydarzenia  będą przetwarzane w celu organizacji  
i przeprowadzenia GDS, 

3) dane osobowe  nie będą przekazywane innym odbiorcom, 
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji GDS, 
5) uczestnik wydarzenia posiada  prawo do żądania od administratora, dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
6) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
7) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
 


