
REGULAMIN KINA PLENEROWEGO ORGANIZOWANEGO  

W CIESZANOWIE W RAMACH IMPREZY PLENEROWEJ  

O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM 

 

 

1.  Widzowie będą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości ,  zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora 

Sanitarnego o raz przepisami prawa. Uczestnicy wydarzenia obowiązkowo 

poddani będą  dezynfekcji  rąk i  zobowiązani będą wypełnić  ankietę z podaniem 

imienia i  nazwiska, danych kontaktowych, a także określające stan zdrowia. 

Dokument powinien być poświadczony własnoręcznym podpisem. Wypełniona 

ankieta pozwala na udział  w Plenerowym Kinie Samochodowym w 

Cieszanowie.  

2.  Organizator odpowiednio wyznaczy miejsca postojowe/miejsca parkowania 

samochodów osobowych.  

3.  Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również p o pokazie, pozostanie w 

samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie 

ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie 

odkażanej i  wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie dezynfekcji  

rąk przed i  po wyjściu z toalety). W przypadku kol ejki do sanitariatów osoby 

obowiązane są  zachować 2-metrowy dystans od siebie.  Liczba osób w 

sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do 

skorzystania.  Wszelkie ewentualne dodatkowe usług i  na terenie kina, w tym 

również w ramach gastronomii,  o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane 

do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości op uszczenia pojazdu przez 

widzów.   

3.  Widzowie są zobowiązani 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 ochronnych 

będzie  kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina 

samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator  ma prawo 

odmówić wjazdu na teren kina.   

4.  W przypadku kin samochodowych  w Cieszanowie do udziału w pokazach 

dopuszczane  będą  tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie 

powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami –  obecnie 

nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie 

zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są   do zakrycia ust i  nosa w czasie 

przebywania w samochodzie.  



5.  Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za 

zgodą) powinien zostać  poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o 

czym powinien być wcześniej  poinformowany),  przeprowadzanego przez 

obsługę kina.  W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu 

temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza,  osoba taka wraz ze współpasaż erami 

nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także 

o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).  

  

6.  Organizator przygotował  zakup biletów on -line przez portal „Bilety 24.pl” .   

Dopuszczalna jest również forma płatności kartą  płatniczą bezpośrednio przed 

seansem z zastrzeżeniem, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 

parkingowych pierwszeństwo mają osoby, które zakupiły bilety przez 

„Bilety24.pl”.   

7.  Obszar kina samochodowego/plenerowego zostanie  wydzielony  

w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.  

 


