REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO
§1
1.

Regulamin
obowiązuje
Uczestników
samochodowego w ramach „Viral Cinema”.

wydarzenia

kino

2.

Organizatorem Wydarzenia jest Gmina Łazy

3.

Regulamin jest dostępny na platformie sprzedaży biletów oraz
na stronie internetowej Organizatora www.lazy.pl

4.

Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu a także zobowiązanie do przestrzegania jego
postanowień.

5.

Wydarzenie to projekcja filmów na wolnym powietrzu, na
terenie przy Zalewie Mitręga w Łazach.

6.

Organizator nie pobiera od Uczestników opłaty za udział
w Wydarzeniu. Uczestnik rejestruje swój udział w wydarzeniu na
platformie sprzedaży biletów wskazanej przez Organizatora.
§2

1.

Wydarzenie odbywa się w dniu 22 sierpnia 2020r.

2.

Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową od ulicy
Wiejskiej w godzinach podanych dotyczących danego seansu.

3.

Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi
100 Pojazdów.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia,
repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub
przerwania Wydarzenia.

5. 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.
§3
1.

Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem
i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą
osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa Wydarzenia).

2.

Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń
obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być
zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego
trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę
Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej
lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany
pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie. Na terenie
kina samochodowego obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia
przedmiotów niebezpiecznych oraz wnoszenia alkoholu, środków
odurzających i psychotropowych.
4. Dźwięk transmitowany jest do pojazdów za pomocą fal radiowych. Po
wjechaniu na teren kina należy ustawić radioodbiorniki na
częstotliwość ……………. MHz.
5. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może
zostać usunięty z terenu Wydarzenia.
6. Uczestnik jest obowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia
do czasu zakończenia emisji wybranego filmu.
7.

Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie
trwania emisji filmu, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren.

8.

Uczestnik zobowiązany jest do ustawienia pojazdu na
wyznaczonym miejscu parkingowym, wyłączenia pracy silnika,
włączeniu hamulca ręcznego, ustawieniu skrzyni na pozycję
Parking i wyłączeniu świateł samochodowych.

9.

Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są
tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań
filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne kina
letniego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych,
drukowanych i społecznościowych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie
własności Uczestników jak również szkody poczynione przez
Uczestnika podczas pobytu na terenie organizacji Wydarzenia.
12. Projekcja filmu może być poprzedzona reklamami, zwiastunami
filmów lub innymi przekazami promocyjnymi.

§4
Obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie pandemii
1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości,
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co
powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez
Organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.
2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi
pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu.
Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku
konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej
i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie dezynfekcji

rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do
sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie.
Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie
urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
3. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również
w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być
dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości
opuszczenia pojazdu przez widzów.
4. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką
lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone
okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem –
posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie
wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku
ich braku Organizator powinien zapewnić widzowi te środki we
własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.
5.

W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane
powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie
powinna 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.

6.

Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego
(za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu
temperatury ( o czym powinien być wcześniej poinformowany),
przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u
któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni
Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w
pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina ( także o tym
powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).

7. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej
formie bezkontaktowej.
8.

Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony
sposób umożliwiający zachowanie na jego terenie ww. zasad.

