
Chrzanów dn. 23.09.2020r 

 

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniu – Kino plenerowe 

Organizator: Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze”  

Miejsce: Plac Tysiąclecia w Chrzanowie 

 

Szanowni Państwo, 

dokładamy wszelkich starań, aby udział w seansach plenerowych był dla Państwa i dla nas  

w pełni bezpieczny. Dlatego prosimy o stosowanie się do poniższych zasad: 

 

1. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu. 

2. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona. 

3. W wydarzeniu można wziąć udział po wcześniejszej rezerwacji mailowej: 

biuro@partnerstwonajurze.pl lub telefonicznej: 32 720 65 02. Rezerwacje przyjmowane 

są do dnia roboczego poprzedzającego dzień wydarzenia do godziny 15:00 

4. W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca zostaną wcześniej zarezerwowane, 

dopuszczalne jest wzięcie udziału w wydarzeniu bez rezerwacji.  W  takiej  sytuacji 

zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych i  kontaktowych. 

5. Prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie. 

6. Wstęp    na   wydarzenie,   odbywa   się   nie   wcześniej   niż    30   minut   przed 

rozpoczęciem seansu filmowego   pod   warunkiem   zastosowania   się    do   zaleceń    

sanitarnych   oraz   poleceń obsługi działającej w imieniu Organizatora. 

7. Niezależnie   od   wszystkich   powyższych   postanowień  Organizator   oraz   osoby   

przez  niego upoważnione mogą  odmówić  wstępu  na teren wydarzenia, bez podawania 

uzasadnienia: 

 osobom zachowującym  się  agresywnie,  

  osobom,   których   zachowanie   wskazuje   na   nietrzeźwość lub   stan   po   

spożyciu środków odurzających, 

 osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu  osób i mienia, 

 ze względów bezpieczeństwa  osób znajdujących  się  na  wydarzeniu. 

8. Obsługa  ma  prawo  odmówić  wejścia  osobom  z  objawami  choroby stwarzającej  

ryzyko zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.  

https://media.mnk.pl/images/upload/wydarzenia/ArtSfera/Zasady%20udostępniania%20ogrodu%20dla%20publiczności%20ArtSfery-v2.pdf
https://media.mnk.pl/images/upload/wydarzenia/ArtSfera/Zasady%20udostępniania%20ogrodu%20dla%20publiczności%20ArtSfery-v2.pdf


9. W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi 

urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań  filmowych oraz wykonywania 

zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu 

skutkuje wyrażeniem zgody     na     wykorzystanie     wizerunku     w     mediach  

elektronicznych,     drukowanych     i  społecznościowych.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i harmonogramu 

w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie 

internetowej www.partnerstwonajurze.pl.  

12. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m i zajmowanie 

przygotowanych miejsc siedzących. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: 

         

 osoby z dzieckiem poniżej 13 roku życia 

 osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze 

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, 

 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

 

13. Uczestnicy wydarzenia proszeni są o zasłanianie usta i nos maseczką lub chustą lub 

przyłbicą. 

14. Organizator zapewnia maseczki oraz środki dezynfekujące. 

15. Zaleca się aby uczestnicy wyposażyli się środki odstraszające owady oraz w chłodne 

wieczory w koce.  

16. Prosimy o dezynfekowanie rąk płynem dezynfekującym, znajdującym się  

w dozownikach w strefie wejścia. 

17. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku 

złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa. 

18. W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi 

wydarzenia. 

http://www.partnerstwonajurze.pl/

