Regulamin Kina Samochodowego w Krzeszowicach

1. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Krzeszowice.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie
do przestrzegania jego postanowień.
3. Wydarzenie odbędzie się 10 lipca 2020 roku na placu targowym przy ul. Krzywej
w Krzeszowicach.
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
W przypadku osób niepełnoletnich udział w wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ilość przygotowanych miejsc na seans jest ograniczona
(maksymalnie 100 samochodów w sektorze głównym). Miejsca w sektorze bocznym o gorszej
widoczności mogą być zajmowane w drugiej kolejności.
6. Wjazd tylko dla samochodów osobowych o wysokości do 2 m. Wyższe pojazdy nie zostaną
wpuszczone.
7.

Miejsca są nienumerowane. Miejsce na terenie projekcji wskazuje obsługa w zależności
od wysokości samochodu.

8. Wjazd na teren kina samochodowego wyłącznie od ul. Krzywej, wyjazd wyłącznie w stronę
ul. Legionów Polskich.
9. Wjazd na teren kina samochodowego możliwy będzie od godz. 20.00, rozpoczęcie emisji
o godz. 21.15.
10. Liczba osób w samochodzie musi być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami
– obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Wszystkie osoby nie
zamieszkujące wspólnie zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania
w samochodzie.
11. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego zostanie poproszony o
poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę kina.
W tym celu należy założyć maseczkę lub przyłbicę, zasłonić usta i nos, uchylić okno
na minimalną możliwą szerokość umożliwiającą pomiar.
12. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz
ze współpasażerami nie może uczestniczyć w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren kina.
13. Uczestnicy muszą przed, w trakcie, jak również po seansie, pozostać w samochodach.
Wyjątkiem są ważne przyczyny związane z bezpieczeństwem.
14. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety
(płatna 1 zł).
15. Nie wolno włączać silnika samochodu, świateł ani używać klaksonów w trakcie seansu
filmowego. Prosimy o spokój i wyrozumiałość, jeśli ktoś z obsługi lub uczestników popełni błąd.

16. Dźwięk w kinie samochodowym nadawany jest drogą radiową. Przed projekcją na ekranie
podana zostanie częstotliwość, do której należy ustawić radioodbiorniki w samochodach.
17. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych
substancji odurzających. Należy stosować się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym
pod rygorem usunięcia samochodu z miejsca wydarzenia przez służby porządkowe.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników, jak również szkody
poczynione przez uczestnika podczas seansu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym
przypadku do odwołania lub przerwania seansu.
20. Prosimy o ścisłe stosowanie się do poleceń obsługi technicznej na miejscu i do obowiązujących
zasad bezpieczeństwa.
21. Regulamin przygotowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z
wystąpieniem
stanu
epidemii.

