
REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO W KRYNICACH 

§1 

 Organizatorem Pokazów jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach(dalej: „Organizator”). 

Pokazy od ywaj   si   w dniu   sier nia      r, w godzinach: 20:30 i 21:50  

§2 

Pokazy samochodowe (dalej: „Pokazy” lu  „Wydarzenie”) od ywaj  si  na Placu  rzy  arku 

- altanie (dalej: „Plac”). O szar kina samochodowego/ lenerowego  wydzielony jest w s osó  

umożliwiaj cy zachowanie na jego terenie  oniższych zasad. 
 

§3 

Wst   na o iekt, o których mowa w §2 od ywa si    od  rzewodnictwem o s ugi 

zapewnionej przez Organizatora na podstawie kolejności  rzyjazdu do godz. 20.30. Liczba 

wejściówek jest ograniczona. 

§4 

1. Wszyscy widzowie musz   osiadać na twarzy  rzy wst  ie na o iekt wydarzenia maseczki 

lub przyłbice. Organizator lu  u oważnione  rzez niego oso y   d  mieli  rawo 

skontrolować ich  osiadanie  rzy wejściu na teren Wydarzenia. W  rzy adku odmowy 

okazania wymienionych wyżej środków ochrony lu  ich  raku, Organizator ma  rawo 

odmówić widzom wejścia na teren Pokazów.  

2. Widzowie s  zo owi zani do zakrywania ust i nosa maseczką przez ca y okres, w którym 

  d   rze ywać na terenie Wydarzenia, tj.  rzez ca y czas w strefie kina samochodowego, 

jeśli nie   dzie możliwości zachowania dystansu  ,5 m.   

 

§5 

Widzowie na terenie Wydarzenia  owinni  ozostawać w bezpiecznej od siebie 

odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lu  G ównego 

Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. 

§6 

Każdy z widzów  rzed, w trakcie i po pokazie, musi pozostać w samochodzie. 

Do uszczalny jest tylko i wy  cznie ruch  ieszy w  rzy adku konieczności skorzystania z 

toalety (odkażonej i wy osażonej w   yn do dezynfekcji) lu  wcześniejszego o uszczenia 

terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów oso y musz  zachować  ,5 -

metrowy dystans od siebie.  



§7 

 . Do udzia u w  okazach do uszczane s  wy  cznie samochody oso owe do wysokości   m, 

Za roniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, auto usów, samochodów 

ci żarowych, samochodów dostawczych o masie ca kowitej do 3,5t wyższych niż  , m. 

 . W  rzy adku osó  nie zamieszkuj cych ws ólnie, licz a osó  w samochodzie nie może 

 rzekraczać wi cej niż  o ow  miejsc siedz cych. Wszystkie oso y zo owi zane s   do 

zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie. 

3. Organizator u oważnia o s ug   Wydarzenia do wskazywania  oszczególnym  ojazdom 

dok adnej lokalizacji  ojazdu na terenie Wydarzenia, w taki s osó   y dany  ojazd nie 

utrudnia  udzia u w Wydarzeniu innym Uczestnikom.  

 

§8 

W strefie kina samochodowego uczestnik zo owi zany jest do wyłączenia pracy silnika 

po ustawieniu  ojazdu na wyznaczonym miejscu i zo owi zany jest do  ozostawienia 

 ojazdu na tzw. „ iegu” z wy  czonymi świat ami samochodowymi ( rak możliwości 

 ozostawienia  ojazdu na tzw. „ iegu ja owym – luzie”).  

§9 

Na terenie Wydarzenia o owi zuje zakaz s ożywania alkoholu i  alenia  a ierosów, w tym 

 a ierosów elektronicznych i innych  okrewnych urz dzeń oraz s ożywanie za ronionych 

 rawem używek. 

§10 

Organizator nie  onosi od owiedzialności za nieszcz śliwe wy adki  odczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lu  zagu ienie w asności Uczestników jak również  szkody 

poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Parkingu.  

 

§11 

 iezależnie od wszystkich  owyższych  ostanowień Organizator oraz oso y  rzez niego 

u oważnione mog   odmówić  wst  u na teren Parkingu,  ez  odawania uzasadnienia: 

a)  oso om zachowuj cym si   agresywnie 

b)  oso om, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lu  stan  o użyciu środków 

odurzaj cych 

c)  oso om, których zachowanie zagraża  ez ieczeństwu osó  i mienia 



d)  ze wzgl dów  ez ieczeństwa osó  znajduj cych si   na wydarzeniu 

§12 

1. Ze wzgl du na  lenerowy charakter Pokazów, Organizator nie od owiada za dyskomfort 

uczestników zwi zany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca 

uczestnikom od owiedni u iór, dostosowany do miejsca od ywaj cego si   wydarzenia z 

uwzgl dnieniem zmieniaj cych si   warunków  ogodowych.  

2. Organizator zastrzega możliwość  rzeniesienia Pokazów na inny dzień lu  ich odwo ania, w 

 rzy adku  ardzo z ych warunków atmosferycznych (n .  rawdo odo ieństwo  urzy, silny 

wiatr) lu  ze wzgl dów  ez ieczeństwa. W  rzy adku  rzeniesienia Pokazów pobrane 

wcześniej wejściówki zachowuj  ważność i nie  odlegaj  zwrotom. 

 

§13 

 

W trakcie  okazów filmowych za ronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi 

urz dzeniami  rezentowanego na ekranie filmu. 

§14 

1. Uczestnicy Pokazów maj  o owi zek stosować si  do  oleceń o s ugi wydarzenia 

niezw ocznie. Wszelkie uwagi oraz  ro lemy  owinny  yć również zg aszane o s udze 

wydarzenia na  ież co.  

2. W  rzy adku zarz dzenia ewakuacji uczestnicy  owinni s okojnie o uścić  teren, na którym 

od ywaj   si   Pokazy zgodnie z  oleceniami o s ugi. 

 

§15 

 

Uczestnik, który naruszy   ostanowienia niniejszego regulaminu zo owi zany jest, na 

wezwanie o s ugi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu. 

§16 

Organizator zastrzega so ie  rawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdj ć  

na  otrze y  romocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych  

i s o ecznościowych. 

§17 

1. Organizatorowi  rzys uguje  rawo wi ż cej inter retacji  ostanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, 

 z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy  raw s usznie na ytych uczestników,  

z wy  czeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu   dzie  odyktowana wzgl dami 



 ez ieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostan   udost  nione  u licznie na stronie 

internetowej www.krynice.naszgok.pl 

 

             (-) Joanna Jamroż 

        

         Dyrektor 

      Gminnego Ośrodka Kultury 

       w Krynicach 

 

 

http://www.krynice.naszgok.pl/

