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REGULAMIN KINA PLENEROWEGO 

w Nałęczowie

§1

1. Pokazy plenerowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie zielonym
przed Urzędem Miejskim, przy ul. Lipowej 3 w Nałęczowie (dalej: „Teren Kina”). Teren
Kina został wydzielony w sposób umożliwiający egzekwowanie postanowień niniejszego
Regulaminu. 

2. Regulamin  obowiązuje  na  wydzielonym  Terenie  Kina,  gdzie  odbywają  się  Pokazy:
pierwszy w dniu 28 czerwca br., kolejne w każdy piątek lipca i sierpnia br.(razem 10
pokazów).

3. Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich,  którzy  w  trakcie  Pokazu  znajdują  się  na
Terenie  Kina.  Wejście  na  Teren  Kina  oznacza  akceptację  postanowień  niniejszego
Regulaminu.  

§2

Organizatorem Pokazów jest Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nałęczowie (dalej:
„Organizator”).  Pokazy  odbywają̨  się̨  w  dniach  i  godzinach  wskazanych  na  stronie
internetowej Wydarzenia pod adresem: www.noknaleczow.pl

§3

1.  Wstęp  na  Teren  Kina  odbywa  się̨  pod  stałym  nadzorem  obsługi  zapewnionej  przez
Organizatora.

2.  Maksymalna  ilość  uczestników  Wydarzenia  nie  może  przekroczyć  150  widzów.
Organizator na bieżąco weryfikuje ilość uczestników Wydarzenia. Wejście na Teren Kina w
trakcie Wydarzenia możliwe jest  wyłącznie w przypadku zwolnienia miejsca przez innego
uczestnika i opuszczenia przez niego Terenu Wydarzenia. 

3. Wydarzenie nie jest biletowane – za wstęp na Teren Kina nie są pobierane opłaty.

§4

1. Wszyscy widzowie oraz goście muszą posiadać na twarzy przy wstępie na Teren
Kina maseczki  lub przyłbice.  Organizator  lub  upoważnione  przez  niego  osoby  będą
mieli  prawo  skontrolować  ich  posiadanie  przy  wejściu  na  teren  Wydarzenia.  W
przypadku stwierdzenia braku wyżej wymienionych środków ochrony, Organizator ma
prawo  odmówić  widzom  wejścia  na  teren  Wydarzenia.  Organizator  informuje
o możliwości  nabycia  maseczek  w  punkcie  gastronomicznym  zlokalizowanym  przed
Terenem Kina.



§5

Każdy  uczestnik  Wydarzenia  przed  wejściem  na  Teren  Kina  będzie  poddany
bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego
osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś
z uczestników  pokazu  temperatury  powyżej 37  stopni Celsjusza,  osoba  taka  nie  zostanie
wpuszczona na Teren Kina.

§6

1. Widzowie  na  terenie  Wydarzenia  powinni  pozostawać w bezpiecznej  od  siebie
odległości  2  metrów, zgodnie  z aktualnymi  wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia  lub
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

2. Zakazuje się zmiany położenia leżaków, których sposób ustawienia przez Organizatora
pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości, o której mowa w ust.1. 

3. Po każdym seansie leżaki są poddawane dezynfekcji.

§7

1. Każdy z widzów przed i w trakcie Wydarzenia, musi pozostać na wyznaczonym przez
Organizatora miejscu – leżaku.  Dopuszczalny jest  tylko i  wyłącznie  ruch pieszy  w
przypadku konieczności  skorzystania  z  toalety  lub wcześniejszego opuszczenia  terenu
Wydarzenia.  W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy
dystans od siebie. 

2. Toaleta udostępniona dla widzów, zlokalizowane jest przy budynku Urzędu Miejskiego.
Toaleta jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, umożliwiający ich dezynfekcję przed
i po skorzystaniu z toalety. 

§8

1. Na Terenie Kina obowiązuje zakaz:
a) spożywania  alkoholu,  za  wyjątkiem  piwa  serwowanego  w  punkcie

gastronomicznym usytuowanym przed wejściem na Teren Kina, 
b) palenia  papierosów,  w  tym  papierosów  elektronicznych  i  innych  pokrewnych

urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek,
c) wnoszenia  broni,  innych  niebezpiecznych  przedmiotów,  materiałów

wybuchowych , pirotechnicznych,
d) wnoszenia  napojów  alkoholowych,  środków  odurzających  lub  substancji

psychotrowpowych,
e) prowadzenie  agitacji  politycznej  oraz  prezentowanie  jakichkolwiek  treści

niezgodnych z polskim prawodawstwem.

§9

Niezależnie  od  wszystkich  powyższych  postanowień  Organizator  oraz  osoby  przez  niego
upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren Kina, bez podawania uzasadnienia:

a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom,  których  zachowanie  wskazuje  na  nietrzeźwość  lub  stan  po  użyciu

środków odurzających,



c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na Wydarzeniu.

§10

1. Ze  względu  na  plenerowy  charakter  Wydarzenia,  Organizator  nie  odpowiada  za
dyskomfort  uczestników  związany  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.
Organizator  zaleca  uczestnikom  odpowiedni  ubiór,  dostosowany  do  miejsca
odbywającego  się̨  Wydarzenia  z  uwzględnieniem  zmieniających  się̨  warunków
pogodowych. 

2. Organizator  zastrzega  możliwość  przeniesienia Wydarzenia  na  inny  dzień,
w przypadku  bardzo  złych  warunków  atmosferycznych  (np.  prawdopodobieństwo
burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

§11

1. W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi
urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

2. Organizator  utrwala  przebieg  wydarzenia  dla  celów  dokumentacji  oraz  promocji
i reklamy. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie
z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych
i  profilach  w  serwisach  społecznościowych  Administratora  i  podmiotów
współpracujących,  prasie  i  tablicach  informacyjnych  w  pomieszczeniach  NOK.
Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej organizatora. 

3. Organizator  nie  odpowiada  za  naruszenie  przez  osoby  trzecie  dóbr  osobistych
uczestników  Wydarzenia,  w  tym  szkody  wyrządzone  z  powodu  utrwalania
i wykorzystywania ich wizerunku.

§12

1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń Obsługi Wydarzenia
niezwłocznie.  Wszelkie  uwagi  oraz  problemy  powinny  być  również  zgłaszane
obsłudze wydarzenia na bieżąco. 

2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na
którym odbywa się Wydarzenie zgodnie z poleceniami Obsługi.

§13

Uczestnik,  który  naruszył  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  zobowiązany  jest,  na
wezwanie Obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§14

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym
czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników,
z wyłączeniem  sytuacji,  gdy  zmiana  Regulaminu  będzie  podyktowana  względami
bezpieczeństwa uczestników. 

2. Obowiązujący Regulamin jak również wszelkie zmiany udostępnione zostaną publicznie
na stronie internetowej www.noknaleczow.pl, przy wejściu na Teren Kina.

http://www.noknaleczow.pl/

