
REGULAMIN KINA PLENEROWEGO  

w ramach zadania realizowanego z Programu Wieloletniego  

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 

§1 

Pokaz plenerowy (dalej: „Pokaz” lub „Wydarzenie”) odbędzie się na placu przed Ratuszem, 

przy ul. Rynek 1 w ramach zadania „świętujeMY Cud nad Wisłą” dofinansowany ze środków 

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 

Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

§2 

Organizatorem Pokazu jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie (dalej: „Organizator”) 

oraz Partnerem jest Urząd Miasta Gostynina (dalej: „Partner”). Pokaz odbędzie się 28 sierpnia 

2020 r. o godzinie 20.00.  

§3 

Wstęp na obiekt jest bezpłatny i dostępna dla wszystkich, jednak obowiązuje limit miejsc.  

Całkowita ilość uczestników na terenie nie może przekroczyć 100 osób. 

§4 

Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez 

cały okres, w którym będą przebywać na terenie Wydarzenia, tj. przez cały czas w strefie kina 

plenerowego.  

§5 

Wchodząc na teren Wydarzenia uczestnik zgadza się na pomiar temperatury w sposób 

bezdotykowy. Osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar lub ich pomiar wykaże stan 

podgorączkowy - powyżej 37 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia. 

§6 

Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren Wydarzenia będzie zobowiązany do 

podpisania oświadczenia i podania danych kontaktowych. W przypadku odmowy podania 

ww. informacji lub stwierdzania u któregoś z uczestników złego samopoczucia, osoba taka 

wraz ze współtowarzyszami nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia. 

§7 

Dzieci w trakcie wydarzenia muszą pozostać pod opieką dorosłych. 

§8 

Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz przepisami prawa. 



§9 

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym 

papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych 

prawem używek. 

§10 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.   

§11 

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz Partner mogą̨ odmówić́ 

wstępu na teren Wydarzenia, 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. 

§12 

Ze względu na plenerowy charakter Pokazów, 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.  

§13 

Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Pokazów na inny dzień, w przypadku bardzo 

złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze 

względów bezpieczeństwa. Działanie może także zostać odwołane, jeśli zaistnieje 

uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia uczestników lub pojawi się odgórne polecenie 

właściwego ministerstwa lub inspektora sanitarnego ws. zgromadzeń. 

§14 

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi 

urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu. 

§15 

Uczestnicy Pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia 

niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze 

wydarzenia na bieżąco.  

§16 

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na 

wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu 



§17 

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć́ 

na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i 

społecznościowych. 

§18 

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. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie 

internetowej www.gostynin.pl i www.mck-gostynin.pl. 

 

http://www.gostynin.pl/
http://www.mck-gostynin.pl/

