
§ 1
1. Regulamin wydany jest przez: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, to jest Organizatora 
    (zwanego dalej „Organizatorem”) kina plenerowego (zwanego dalej „Wydarzeniem”, które odbędzie 
    się na Placu Obrońców Różana.
2. Regulamin oraz postanowienia przepisów porządkowych obowiązują wszystkie osoby, które w czasie trwania 
     Wydarzenia będą przebywać na terenie Wydarzenia.
3. Wejście na teren Kina jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i stosowaniem do jego zapisów.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa  poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na 
     Wydarzeniu, a ponadto uregulowanie prawa i obowiązków uczestników Wydarzenia.

§ 2
1. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób, jednak obowiązuje limit miejsc.
2. Wejście na teren Wydarzenia możliwe jest nie wcześniej niż pół godziny (30 minut) przed planowaną godziną rozpoczęcia pokazu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych na ich wyłączną odpowiedzialność.
4. Każdy z Uczestników Wydarzenia przed, w trakcie, musi pozostać na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko
    i wyłącznie ruch pieszy w przypadku ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku konieczności skorzystania z toalet. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Wydarzenia, który narusza zasady kultury osobistej 
    i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.
6. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz: spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych
    i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek; niszczenia oznaczeń i tablic 
    informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu.
7. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania względem innych uczestników Wydarzenia i przestrzegania norm społecznych.
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, co zapewni Organizator 
    wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§ 3
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą odmówić 
wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:
a. osobom zachowującym się 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 się na wydarzeniu.

§ 4
1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany 
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca 
odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych. 
2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków 
atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. 
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. zawieszenie możliwości organizacji pokazów kin plenerowych w związku 
z epidemią SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu Wydarzenia. 

§ 5
W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie �lmu.

§ 6
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi 
    oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywa się Wydarzenie 
    zgodnie z poleceniami obsługi.

§ 7
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, 
do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§ 8
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. 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 zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.
3. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach informacyjnych i w miejscach widocznych 
    na terenie Wydarzenia.

TELEFONY ALARMOWE :     TELEFON RATUNKOWY – 112,     POLICJA – 997,     STRAŻ POŻARNA – 998,     POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO 
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