REGULAMIN IMPREZY „KINO SAMOCHODOWE”
§1
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie imprezy Kino Samochodowe zwanego dalej „Kinem”, które
odbywają się na terenie stadionu KS Górnik Polkowice.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Kina Samochodowego
przebywają na terenie, na którym odbywa się projekcja filmu, (dalej „Pokaz”). Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pokazu obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu. Udział w Pokazie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Pokazu poprzez określenie zasad
zachowania się na terenie Kina Samochodowego.
4. Organizatorem Kina Samochodowego jest Centrum Kultury w Polkowicach, z siedzibą przy
ul. Skalników 4, zwane dalej Organizatorem.
5. Uczestnikami Pokazu mogą być wszystkie osoby fizyczne niezależnie od wieku z zastrzeżeniem ust. 6
poniżej. (zwane dalej „Uczestnikami”).
6. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Kina pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
i na ich wyłączną odpowiedzialność.
7. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Pokazie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
8. Organizator nie pobiera od Uczestników Pokazu opłat za udział w Kinie.
9. Regulamin dostępny jest na stronie www.ckpolkowice.pl.
§2
1. Liczba miejsc dla Uczestników Kina jest ograniczona i wynosi 150 samochodów osobowych.
Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce Pokazu. Miejsca postojowe wskaże Organizator
Kina.
2. Wjazd na teren Kina możliwy jest od strony ul. Kopalnianej na godzinę przed rozpoczęciem danego
Pokazu. Późniejsze przybycie Uczestnika na Pokaz wiąże się z niewpuszczeniem go na teren Kina.
3. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego zostanie poddany
bezdotykowemu mierzeniu temperatury. W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników pokazu
temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy
w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren kina.
4. Pojazdy o niestandardowych wymiarach mogą nie zostać wpuszczone na teren imprezy /dotyczy
busów, samochodów typu Van, pojazdów z bagażnikiem dachowym mogącym ograniczać
widoczność innym uczestnikom imprezy/.
5. Po zaparkowaniu pojazdu w miejscu wskazanym przez Organizatora, obowiązkowo należy
pozostawić pojazd na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi.
6. Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na
wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku ważnych przyczyn
związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie
odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk). W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy
muszą zachować co najmniej 2-metrowy dystans od siebie.
7. Uczestnicy Kina zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez
cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza
pojazdem. Posiadanie środków ochrony będzie kontrolowane na etapie wjazdu na teren Kina.
8. W ramach gastronomii zamówienia mogą być dostarczane wyłącznie przez obsługę Pokazu bez
możliwości opuszczania pojazdów przez Uczestników.
9. Podczas Kina obowiązuje kulturalne zachowanie. W związku z tym zabronione jest na terenie
Pokazu: działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Pokazu, spożywanie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, palenie tytoniu,
nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video, używanie klaksonów,
przyprowadzanie zwierząt.
10. Uczestnik, który narusza zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Kina.
11. Osoby uczestniczące w Kinie Samochodowym zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
12. Każdy z Uczestników Kina Samochodowego zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie
obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z trwającą epidemią
COVID-19.
§3
1. Organizator zapewnia Uczestnikom imprezy bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania
imprezy m.in. poprzez:
a) Służby Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru oraz legitymujące się identyfikatorami

1

wydanymi przez Organizatora;
b) Obecność ratownika medycznego;
c) Służby techniczne Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania imprezy, za
zniszczenia własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas
pobytu na imprezie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np.
warunków atmosferycznych, działanie tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do
zmiany programu pod względem czasowym.
§4
Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Kina
oraz imprez Organizatora. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych
i profilach w serwisach społecznościowych Administratora, prasie i podmiotów współpracujących z Centrum
Kultury w Polkowicach. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
§5
1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych Uczestników Kina
Samochodowego, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
2. Pokaz nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2171).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
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