REGULAMIN POKAZÓW KINA PLENEROWEGO W DZIA ŁDOWIE
§1
Pokazy plenerowy odbywa si ę na parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Dzia łdowie, ul.
Wolno ści 64 (dalej: „Parking”).
§2
Organizatorem Pokazu jest Miejski Dom Kultury z siedzib ą w Dzia łdowie (dalej: „Organizator”).
§3
Wst ęp na obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa si ęnie wcze niej
ś ni ż 30 minut przed
rozpocz ęciem pokazu pod warunkiem zastosowania si ę do zalece ń sanitarnych oraz polece ń
obs ługi dzia łaj ącej w imieniu Organizatora.
§4
Wszyscy widzowie oczekuj ąc na wej ście oraz wchodz ąc na teren pokazu musz ą
zachowywać dystans spo łeczny (2m) oraz posiada ć maseczki lub przyłbice. Organizator lub
upoważnione przez niego osoby b ęd ą mieli prawo skontrolowa ć ich posiadanie przy wej ściu na
teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wy żej środków ochrony lub ich
braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wej ścia na teren Pokazu.
1.

Widzowie s ą zobowi ązani do zakrywania ust i nosa maseczk ą lub przy łbic ą
ochronną przez ca ły okres, je śli przemieszczanie po obiekcie w tym korzystanie z toalety w
budynku Organizatora, uniemożliwia zachowanie dystansu spo łecznego na terenie Wydarzenia.
2.

§5
Każdy uczestnik pokazu przed wej ściem na teren wydarzenia b ędzie poddany
bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego
osoby. W przypadku odmowy poddania si ę ww. pomiarowi lub po stwierdzania u którego ś z
uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza. Organizator nie b ędzie prowadzi ł
jakiegokolwiek zapisu pomiarów.
§6
Widzowie na terenie Wydarzenia powinni zaj ąć przygotowane miejsca siedz ące i
pozostawać w bezpiecznej od siebie odległo ści, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia lub G łównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. W przypadku rodziny oraz
osób zamieszkuj ącej razem możliwe jest przebywanie w strefie rodzinnej, wyznaczonej i
wskazanej przez Organizatora, utworzonej z po łączenia s ąsiednich krzese ł.
§7
Każdy z widzów przed i w trakcie pokazu na wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
Dopuszczalny jest tylko i wy łącznie ruch pieszy w przypadku konieczno ści skorzystania z toalety
lub wcze śniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby
musz ą zachować 2-metrowy dystans od siebie lub przebywa ć w maseczce b ąd ź przy łbicy
ochronnej.

§8
Na terenie Wydarzenia obowi ązuje zakaz jedzenia, spożywania alkoholu i palenia papierosów, w
tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urz ądze ń a tak że spożywanie zabronionych
prawem używek. Możliwe jest posiadanie w łasnej butelki z wod ą mineraln ą lub napojem w
oryginalnej butelce.
§9
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowie ń Organizator oraz osoby przez niego
upowa żnione mog ąodmówi ćwst pu na teren Parkingu,
ę
bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowuj ącym si ęagresywni e
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwo ść lub stan po użyciu środków
odurzaj ących
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpiecze ństwu osób i mienia
d) ze wzgl ędów bezpiecze ństwa osób znajduj ących si ęna wydarzeni u
§10
W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urz ądzeniami
prezentowanego na ekranie filmu.
§11
Uczestnicy Pokazów maj ą obowi ązek stosowa ć si ę do polece ń obs ługi wydarzenia
niezw łocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny by ć równie ż zg łaszane obs łudze
wydarzenia na bieżąco.
1.

W przypadku zarz ądzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opu ści ćteren, na którym
odbywaj ąsi ęPokazy zgodnie z poleceniami obs ugi.
ł
2.

§12
Uczestnik, który naruszy ł postanowienia niniejszego regulaminu zobowi ązany jest, na wezwanie
obs ługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu.
§13
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagra ń filmowych oraz wykonywania zdj ęć na
potrzeby archiwalne i promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyra żeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i
spo łeczno ściowych.
§14
1.
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2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
W
szel ki e zmiany zostan ąudost pnioneępublicznie na stronie internetowej www.mdkdzialdowo.pl

