REGULAMIN KINA PLENEROWEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem kina plenerowego jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą
w Pszczynie (dalej PCKUL lub Organizator), przy ul. Piastowskiej 1 (43-200 Pszczyna),
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie pod
numerem 2, REGON: 000281312, NIP: 638 – 10 – 15 – 727
2. Regulamin obowiązuje na terenie seansów kina plenerowego zwanego dalej Kinem, któ re
odbywają się na płycie Rynku przy ul. Rynek, 43-200 Pszczyna w sezonie letnim 2021 (maj
- wrzesień 2021), dokładne daty będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej
PCKul pod adresem https://pckul.pl/kino-plenerowe
3. Teren jest wyznaczony latarniami znajdującymi się dookoła płyty Rynku. Na terenie Kina
zostaną udostępnione leżaki i krzesła, każdy uczestnik Kina zobowiązany jest zająć jedno
miejsce siadając na leżaku bądź krześle, nie ma możliwości zajmowania miejsca gdzie
indziej (leżaki/krzesła wyznaczają limit osób).
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osó b, któ re uczestniczą w seansach Kina we
wskazanej wyżej lokalizacji. Każ da osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania
seansu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz
przepisów prawa polskiego.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeń stwa uczestnikom Kina poprzez
okreś lenie zasad zachowania się na terenie Kina.
6. Do udziału w seansach odbywających się podczas Kina uprawnione są wyłącznie osoby
przestrzegające dystansu społecznego, w przypadku jego braku należ y zasłonić usta oraz
nos.
7. Przy wejś ciu na teren Kina dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy
uczestnicy są zobowiązani do ich uż ycia przy wchodzeniu.
8. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Seanse odbywające się na terenie Kina mają
charakter otwarty przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami.
9. Wejś cie na teren Kina moż liwe jest nie wcześ niej niż na pół godziny (30 minut) przed
planowaną godziną rozpoczęcia seansu.
10. Na terenie Kina obowiązuje konieczność zachowania odległości 1,5m od pozostałych
Uczestników.
§ 2.
Uczestnicy
1. Uczestnikami seansów Kina mogą być wszystkie osoby fizyczne niezależ nie od wieku
z zastrzeż eniem ust. 2 (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Kina tylko pod opieką osó b dorosłych
na ich wyłączną odpowiedzialnoś ć.
3. Osoby uczestniczące w Kinie zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeń stwa i porządku.
4. Zabronione jest na terenie Kina:
a) działanie zagraż ające bezpieczeń stwu, a w szczegó lnoś ci rzucanie jakichkolwiek
przedmiotó w mogących stanowić zagroż enie dla ż ycia, zdrowia lub
bezpieczeń stwa osó b przebywających na terenie Kina,
b) przebywanie osó b pod wpływem alkoholu, ś rodkó w odurzających lub substancji
psychotropowych,
c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, noś nikó w reklamowych, urządzeń
i sprzętu,
d) nagrywanie filmu telefonem komó rkowym lub innym urządzeniem audio/video,

1

e) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotó w oraz materiałó w
wybuchowych, wyrobó w pirotechnicznych, napojó w alkoholowych, ś rodkó w
odurzających lub substancji psychotropowych,
f) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalnoś ci handlowej
lub innej zarobkowej,
g) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treś ci
niezgodnych z polskim prawodawstwem,
h) palenie wyrobó w tytoniowych i papierosó w elektronicznych,
i) spoż ywanie alkoholu,
j) przyprowadzanie zwierząt.
5. Dodatkowo Uczestnicy zobowiązani są do:
a) kulturalnego zachowania względem innych uczestnikó w Kina i przestrzegania
norm społecznych,
b) niezwłocznego opuszczenia terenu Kina po zakoń czeniu seansu,
c) stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń
ministró w w związku z pandemią COVID-19
6. Należ y stosować się ś ciś le do poleceń obsługi technicznej na miejscu wydarzenia.
§ 3.
Pozostałe zasady bezpieczeństwa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Kina wszelkich osó b, któ re
w swobodnej ocenie Organizatora naruszają któ rekolwiek zasady bezpieczeń stwa
zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczegó lnoś ci §2 i § 3.
2. W przypadku zakłó cania ładu i porządku publicznego Organizator Kina moż e wezwać
Uczestnika do właś ciwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad
uczestnictwa w Pokazie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować
wszelkie dostępne ś rodki celem wyegzekwowania powyż szego ż ądania.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomoś ci, ż e przebywa na terenie Kina na własne ryzyko
i odpowiedzialnoś ć.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialnoś ci za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
zawartych powyż ej postanowień oraz zarządzeń i poleceń pracowników PCKul
odpowiedzialnych za bezpieczeń stwo i porządek.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnoś ć materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie Kina w stosunku do innych Uczestnikó w, jak i za szkody wyrządzone w mieniu
Organizatora.
6. W przypadku istniejącego zagroż enia ż ycia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia
należ y:
 niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora
 powiadomić osoby bezpoś rednio zagroż one i jak najszybciej opuś cić miejsce
zagroż enia. Do czasu przybycia służ b ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje
osoba wyznaczona przez Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoś ci za skutki działania Siły Wyż szej. Za Siłę Wyż szą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, któ re powoduje, ż e wykonanie
zobowiązań jest niemoż liwe. Siłę Wyż szą stanowią w szczegó lnoś ci: warunki
atmosferyczne, zakłó cenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną,
pandemia.
8. Osoby przebywające na terenie Kina mogą być naraż one na ciągłe przebywanie w strefie
dź więkó w.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoś ci za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie
Kina.
10. Na terenie Kina podczas seansu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania,
a takż e zakaz wnoszenia kamer, aparató w fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych
specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dź więk.
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11. W przypadku odnotowania przez pracownika PCKul uż ywania urządzeń rejestrujących
obraz lub dź więk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania
materiałó w filmowych przez osoby obecne na seansie, pracownik PCKul ma obowiązek
wyprosić z Kina osobę, któ ra dopuś ciła się tej czynnoś ci oraz wezwać odpowiednie służ by.
§ 4.
Wykorzystywanie wizerunku
Organizator utrwala przebieg seansu na całym jego terenie dla celó w dokumentacji oraz promocji
i reklamy Kina oraz imprez Organizatora. Pań stwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczegó lnoś ci Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie
o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych
i profilach w serwisach społecznoś ciowych Organizatora i podmiotó w wspó łpracujących, prasie,
tablicach informacyjnych w pomieszczeniach. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest
na stronie internetowej Organizatora.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dó br osobistych
uczestnikó w Kina, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich
wizerunku.
2. Seanse odbywające się w Kinie nie są imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeń stwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
3. Organizator moż e dokonać wszelkich moż liwych zmian w harmonogramie przebiegu
seansu z powodó w nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależ nych od Organizatora
bez uprzedzenia i rekompensaty.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na terenie Kina: przy wejś ciu oraz na tablicach informacyjnych w pobliż u ekranu
projekcyjnego,
b) na stronie internetowej Organizatora: https://pckul.pl/regulaminy
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treś ci Regulaminu w każ dym czasie, o czym
niezwłocznie poinformuje za poś rednictwem strony internetowej Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.05.2021 r.
8. Wejś cie na teren Kina jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i stosowaniem
do jego zapisó w.
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