
REGULAMIN KINA PLENEROWGO OPEN SKY 

§  I. Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Letnim  Kinie Plenerowym, którego celem jest 

projekcja filmu z repertuaru polskich i zagranicznych dystrybutorów filmowych  

2. Organizatorem Kina jest OPEN SKY Karolina Jach, Rozpucie 51, 38-535 Tyrawa Wołoska 

3. Uczestnictwo w Pokazie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego 

Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Pokazie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w 

filmach i fotografiach wykonanych podczas Pokazu, które mogą zostać wykorzystywane w celach 

promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów. Udział w Pokazie z 

dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka. 

5. Pokazy Kina nie są imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 o  bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

6. Udział w pokazie Kina Plenerowego jest odpłatny. 

§ II.  Uczestnicy 

1 . Uczestnikami Pokazu mogą być wszystkie osoby fizyczne niezależnie od wieku z zastrzeżeniem ust. 

poniżej. (zwane dalej „Uczestnikami”).  

2. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Kina pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

 

§ III Ogólne zasady uczestnictwa 

1. Seans filmowy trwa w godzinach każdorazowo ustalanych dzień przed seansem (informacje 

dostępne na stronie internetowej instagram i facebook). 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany zakupić bilet  w kasie kina przed seansem. 

3. Na Terenie Pokazu miejsca nie są numerowane. W takim przypadku miejsca należy zajmować 

zgodnie z zasadą pierwszeństwa obecności na Terenie Pokazu. 

3. Projekcja filmu może być poprzedzona reklamami, zwiastunami filmów lub innymi  przekazami 

promocyjnymi.  

4. Na Terenie Pokazu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, 

środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach 

(np. walizek), przedmiotów szklanych oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i 

psychotropowych.  



5. Na Terenie Pokazu podczas seansu filmowego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i 

filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych 

specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.  

6. W przypadku odnotowania przez pracownika obsługi Kina używania urządzeń rejestrujących obraz 

lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych 

przez osoby obecne na Terenie Pokazu, pracownik ma obowiązek wyprosić z Terenu Pokazu osobę, 

która dopuściła się tej czynności oraz wezwać odpowiednie służby. 

7. Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są do wyłączenia na czas trwania seansu urządzeń 

emitujących światło lub dźwięk.  

8. Na całym Terenie Pokazu obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz 

urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu. 

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie 

będą wpuszczane na Teren Pokazu albo zostaną wyproszone. 

10. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić wstępu na Teren Pokazu lub wyprosić osobę 

zachowującą się agresywnie, wulgarnie, w inny sposób zagrażający uczestnikom lub pracownikom.  

11. Osoby przebywające na Terenie Pokazu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom 

pracowników obsługi Kina , co dotyczy w szczególności sytuacji nadzwyczajnych związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione na Terenie Pokazu. 

13. Organizator ma prawo odwołać lub  zmienić datę, program oraz miejsce Pokazu z przyczyn od 

niego niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej, żałoby narodowej czy złych warunków 

atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich mieniu. 

14. Przez złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się seansu nie rozumie się padającego 

deszczu, o ile nie zagraża on bezpieczeństwu ludzi i mienia. Decyzję o odwołaniu pokazu podejmuje 

każdorazowo Organizator, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

15. W przypadku odwołania seansu w trakcie jego trwania z powodów wymienionych w  § III pkt  13  

Bilety nie podlegają zwrotowi. 


