
 
REGULAMIN WYDARZENIA 

„Kino Samochodowe” 
Parking przy hali sportowej SP nr 9 w Kutnie  

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy „Kino 
Samochodowe”, zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 27 czerwca– 30 sierpnia 2020 r. na terenie 
parkingu przy hali sportowej SP nr 9 w Kutnie, organizowanej przez Kutnowski Dom Kultury zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Kutnowskiego Domu Kultury i przy wjeździe na teren 
Wydarzenia. 

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 
osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania 
lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub 
zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze 
katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym 
nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez 
organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, 
nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. kina plenerowe.  

5. Wstęp na teren Wydarzenia jest biletowany. Bilety dostępne są na stronie www.kdk.net.pl oraz w kasie Kutnowskiego 
Domu Kultury (zalecana płatność bezgotówkowa) UWAGA! BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPU BILETÓW PRZY WJEŹDZIE NA TEREN 
WYDARZENIA.  Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu  
a Organizator będzie zobowiązany do zwrotu kwoty, na jaką bilet opiewa, wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia  
z powodu okoliczności siły wyższej, w rozumieniu pkt. 4 Regulaminu lub niewpuszczenia na teren Wydarzenia, z przyczyn  
o których mowa w pkt. 13 Regulaminu.  

6. Podczas zakupu biletów kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych (w tym nr telefonu) na 
wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym 
kontakcie z osobą zakażoną. 

7. Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody osobowe o wysokości poniżej lub równej 1,8 m. Samochody 
typu kabriolet zobowiązane są do przebywania na terenie Wydarzenia z rozłożonym dachem.  

8. Nie jest możliwy wstęp na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż wymienione w pkt. 7 Regulaminu.  

9. W samochodzie, liczba osób, 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. 

10. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest tylko za okazaniem ważnego biletu, przez oznakowaną bramę wjazdową.  

11. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony. 

12. Każdy Uczestnik przed wjazdem na teren wydarzenia jest zobowiązany do okazania oprócz biletu, środków ochrony 
osobistej (maska, przyłbica). W przypadku braku ww. środków, Uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren Wydarzenia  
i nie przysługuje mu prawo do zwrotu biletu. 

13. Każdy Uczestnik przy wjeździe na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, 
przeprowadzanemu przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 
37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerem nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia.  

14. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora (obsługi 
Wydarzenia).  

15. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania.  
W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym samochodom dokładnej 
lokalizacji (miejsca parkingowego) na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany samochód nie utrudniał udziału  
w Wydarzeniu innym Uczestnikom.  

 

http://www.kdk.net.pl/


16. Na terenie Wydarzenia zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych  
i innych pokrewnych urządzeń, a także posiadania i wnoszenia broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, 
środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób 
przebywających na terenie Wydarzenia.  
 
17. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie otwierany jest godzinę przed rozpoczęciem seansu i zamykany dla 
wjeżdżających 15 minut przed rozpoczęciem projekcji. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na Teren Wydarzenia.  
Po pokazie wszyscy uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są bez zbędnej zwłoki, ale w sposób bezpieczny, opuścić miejsce 
Wydarzenia.  

18. Na Terenie Wydarzenia miejsca nie są numerowane. Bilety nie zapewniają miejsca zdefiniowanego za pomocą 
rzędu i numeru, są jedynie gwarancją miejsca na terenie wyznaczonym na miejsce projekcji. Decyzję o ustawieniu 
i przydzieleniu miejsca poszczególnym pojazdom podejmują osoby obsługujące Wydarzenie. 

19. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wyłączenia silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym przez obsługę 
miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak 
możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym - luzie”). Należy zaciągnąć hamulec ręczny. Zabrania się także 
używania na miejscu wydarzenia jakichkolwiek urządzeń emitujących światło i dźwięk w tym klaksonów. 

20. Po ustawieniu samochodu na miejscu wyznaczonym przez obsługę zabronione jest włączanie silnika i ruch samochodu, 
z wyjątkiem sytuacji wyjazdu z terenu Wydarzenia. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie 
trwania projekcji filmowej, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren.  

21. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do pozostawania w samochodach przez cały czas trwania Wydarzenia. Jedynym 
wyjątkiem jest możliwość skorzystania z toalety znajdującej się w miejscu Wydarzenia. Po skorzystaniu z toalety, Uczestnicy 
Wydarzenia zobowiązani są niezwłocznie powrócić do samochodu. Przed powrotem do samochodu uczestnik Wydarzenia 
musi zdezynfekować ręce w mobilnych punktach dezynfekcji rozlokowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
Wydarzenia. 

22. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres,  
w którym będą mieli uchylone okno w samochodzie oraz podczas przebywania poza samochodem. Podczas przebywania 
poza samochodem uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania min. 2-metrowego dystansu od innych osób.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne 
Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć samochodu  
w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.  

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub 
zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.  

25. Teren Kina Samochodowego jest objęty monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. 

26. Na Terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia 
kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub 
dźwięk. 

27. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą ̨odmówić ́
wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia: 

a)  osobom zachowującym się ̨agresywnie 

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających 

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia 

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się ̨na wydarzeniu 

28. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia 

29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy 
publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.  
 

30. Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez 
masowych. 


