
Regulamin Kina Samochodowego w Busku-Zdroju 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  wydarzeniu  pod  nazwą  „Kino
Samochodowe” (dalej: Kino), którego celem są projekcje filmów (dalej: Pokazy) na terenie
przy  Buskim Samorządowym Centrum Kultury,  al.  Mickiewicza  22,  28-100  Busko-Zdrój
(dalej: teren).

2. Organizatorem Kina jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-115-59-54, REGON 290625643 (dalej:
Organizator).

3. Pokazy odbędą się 23 października 2021 roku oraz 06 listopada 2021 roku o godz. 19:00.
4. Odebranie  darmowej  karty  wjazdu  i  uczestnictwo  w  Pokazach  jest  równoznaczne

z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnictwo  w  Pokazie  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  zgody  na  wykorzystanie

wizerunku  w  filmach  i  fotografiach  wykonanych  podczas  Pokazu,  które  mogą  zostać
wykorzystywane w celach promocyjnych i  reklamowych Organizatora.  Udział  w Pokazie
z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.

6. Pokazy  Kina  nie  są  imprezą  masową  w  rozumieniu  Ustawy  z  dnia  20  marca  2009
o bezpieczeństwie imprez masowych.

II. Ogólne zasady uczestnictwa

1. Uczestnictwo  w Pokazie  możliwe  jest  jedynie  w samochodzie  osobowym.  W pojeździe
może przebywać nie więcej osób niż wynosi ilość miejsc siedzących.

2. Do wjazdu na teren Pokazu upoważnione są tylko samochody osobowe. Zabroniony jest
wjazd  rowerów,  motocykli,  motorowerów,  autobusów,  samochodów  ciężarowych,
samochodów  dostawczych  o  masie  całkowitej  powyżej  3,5t  wyższych  niż  2,0m.
W przypadku pojazdów z nadwoziem wyposażonym w opuszczany dach (tzw. cabrio), o ile
dach jest opuszczony („otwarty”), w trakcie Pokazu należy mieć założoną maseczkę lub
przyłbicę.

3. Wjazd na teren Pokazu możliwy jest tylko za okazaniem darmowej karty wjazdu wydanej
przez Organizatora.

4. Darmowe karty wjazdu dostępne są w Buskim Samorządowym Centrum Kultury – Dział
Kultury, pokój nr 104, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Ich liczba
jest ograniczona.

5. Wjazd na teren, na którym odbywa się Pokaz możliwy jest od godziny 18:00 do godziny
18:45. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na teren Pokazu.

6. Darmową kartę wjazdu należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas
trwania seansu.

7. Na terenie Pokazu miejsca nie są numerowane.  Darmowa karta  wjazdu nie zapewnia
miejsca zdefiniowanego za pomocą rzędu i  numeru,  jest  jedynie gwarancją miejsca na
terenie wyznaczonym na miejsce projekcji.  Decyzję  o ustawieniu  i  przydzieleniu miejsc
pojazdów podejmuje Organizator.

8. Projekcja  filmu  może  być  poprzedzona  reklamami,  zwiastunami  filmów  lub  innymi
przekazami promocyjnymi. Podczas Pokazu w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem
i  przestrzeganiem  zapisów  niniejszego  Regulaminu  czuwać  będą  osoby  upoważnione
przez Organizatora.

9. Na terenie Pokazu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych
(broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), spożywania środków
odurzających i psychotropowych, spożywania alkoholu.

10. Na terenie Pokazu podczas seansu filmowego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania
i filmowania treści wyświetlanych na ekranie.

11. W przypadku odnotowania przez Organizatora używania urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk  i  zaistnienia  uzasadnionego  podejrzenia  nielegalnego  kopiowania  materiałów
filmowych  przez  osoby  obecne  na  terenie  Pokazu,  pracownik  ma obowiązek  wyprosić
z terenu Pokazu osobę, która dopuściła się tej czynności oraz wezwać odpowiednie służby.



12. Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są do wyłączenia na czas trwania seansu
świateł w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

13. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie
nie będą wpuszczane na teren Pokazu albo zostaną wyproszone.

14. Obsługa  Pokazu  ma  prawo  odmówić  wstępu  na  teren  Pokazu  lub  wyprosić  osobę
zachowującą  się  agresywnie,  wulgarnie,  w  inny  sposób  zagrażający  uczestnikom  lub
pracownikom.

15. Osoby  przebywające  na  terenie  Pokazu  są  zobowiązane  do  podporządkowania  się
poleceniom  Organizatora,  co  dotyczy  w  szczególności  sytuacji  nadzwyczajnych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione na terenie Pokazu.
17. Organizator ma prawo wyprosić z terenu Pokazu uczestnika, który nie posiada przy sobie

karty wjazdu lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
18. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Pokazu z przyczyn od niego

niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej,  żałoby narodowej czy złych warunków
atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich
mieniu. 

19. Przez złe  warunki  atmosferyczne uniemożliwiające odbycie  się  seansu nie  rozumie się
padającego  deszczu,  o  ile  nie  zagraża  on  bezpieczeństwu  ludzi  i  mienia.  Decyzję
o odwołaniu pokazu podejmuje każdorazowo Organizator, o ile obowiązujące przepisy nie
stanowią inaczej.

III. Dodatkowe zasady i zalecenia związane z epidemią koronawirusa

1. Organizator  zobowiązany  jest  do  wykonywania  swoich  obowiązków  przy  spełnieniu
najwyższych  standardów  bezpieczeństwa  i  higieny,  między  innymi  poprzez  obsługę
uczestników w rękawiczkach i maseczkach/przyłbicach, stosowanie się do wewnętrznych
zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

2. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren Pokazu zostanie poproszony o poddanie
się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanego przez obsługę. W tym celu
należy założyć maseczkę lub przyłbicę,  zasłonić usta i  nos,  uchylić  okno na minimalną
możliwą szerokość umożliwiającą pomiar. W przypadku stwierdzania temperatury powyżej
37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie
zostanie wpuszczona na teren Pokazu.

3. Darmowe  karty  wjazdu  sprawdzane  są  przez  szybę  pojazdów,  bez  konieczności
opuszczania szyb w pojazdach uczestników i bez ich bezpośredniego kontaktu z obsługą.
Uczestnik  ma  obowiązek  okazać  kartę,  przy  wjeździe  na  teren  Pokazu  w  sposób
umożliwiający jego odczytanie i weryfikację.

4. Podczas Pokazu obowiązuje całkowity zakaz opuszczania pojazdu z wyjątkiem sytuacji
nadzwyczajnych,  np.  związanych  z  bezpieczeństwem  uczestników  oraz  potrzeby
skorzystania z toalety.

5. W  budynku  Buskiego  Samorządowego  Centrum  Kultury  dostępne  będą  toalety  dla
uczestników Pokazu.

6. Uczestnicy siedzący w pojazdach mających uchylone okna zobowiązani są do zakrywania
ust za pomocą maseczki. Po zakończeniu seansu należy opuścić teren Pokazu tak szybko
jak  to  możliwe,  kierując  się  instrukcjami  przekazywanymi  przez  obsługę.  Organizatorzy
proszą o stosowanie się do powszechnie dostępnych zasad bezpieczeństwa, ostrożności
i zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Organizatorzy proszą o stosowanie się do powszechnie dostępnych zasad bezpieczeństwa,
ostrożności i zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. 
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