REGULAMIN KINA KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY OKREŚLAJĄCY ZASADY
UCZESTNICZENIA W SEANSACH FILMOWYCH W CZASIE EPIDEMII

§1
ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kino Kutnowskiego
Domu Kultury w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jego celem jest
zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów.
2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z
usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów. Regulamin jest dostępny
na stronie internetowej Kutnowskiego Domu Kultury.
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) "Organizator" – Kutnowski Dom Kultury, ulica Stanisława Żółkiewskiego 4, 99-302
Kutno (www.kdk.net.pl, tel. 24 254 21 37),
b) "Kino" - sala kinowa oraz każde inne pomieszczenie będące własnością Organizatora,
wykorzystywane na potrzeby pokazów filmowych,
c) "Seans" - pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
d) "Bilet" - dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub
wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem Kina,
e) "Widz" – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.
3. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo widzów Organizator zaleca:
a) zakup biletów online na stronie www.kdk.net.pl
b) płatność bezgotówkową za bilety zakupione w kasie Kutnowskiego Domu Kultury
4. Na teren budynku mogą wejść tylko osoby, które chcą zakupić bilet, dokonać zwrotu
biletu, osoby z zakupionym biletem na seans filmowy lub pracownicy KDK i uczestnicy
zajęć, których obecność na terenie KDK regulują odrębne regulaminy.

§2

UDZIAŁ W SEANSIE
1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego
Regulaminu.
2. Do kina mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. W razie niepokojących objawów prosimy o
pozostanie w domu i zasięgnięcie porady medycznej. Pracownik kina ma prawo
odmówić wstępu do kina osobie z objawami chorobowymi mimo posiadanego biletu.
3. Widzowie Kina zobowiązani są do podania podczas dokonywania zakupu biletu
swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu) na wypadek
stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
4. Wejście na seans możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na
wyznaczoną godzinę.
6. W przypadku wcześniejszego zakupu biletu i wystąpienia objawów chorobowych
Organizator dokona zwrotu pieniędzy za niezrealizowanie zakupionego biletu.
7. Na terenie KDK obowiązuje:
a) dezynfekcja dłoni przez widzów przy wejściu na teren budynku KDK;
b) zachowanie dystansu minimum 2 metry od osoby;
c) zakrywanie ust i nosa przez widzów za pomocą maseczki na terenie budynku KDK
oraz na terenie Kina, w tym podczas trwania całego seansu filmowego (obowiązek
nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób, które ze względu na stan zdrowia
nie mogą nosić maseczki);
d) każda osoba przebywająca na terenie budynku KDK jest zobowiązana do
posiadania własnych środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz ewentualnie
rękawiczek.
e) zakaz konsumpcji na terenie budynku KDK oraz na terenie KINA, z wyłączeniem
terenu BISTRO RÓŻANE

8. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali z zachowaniem
jednego wolnego miejsca między widzami oraz zwiększonych odstępów między rzędami.
9. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
10.

Podczas przebywania na terenie budynku widz zobowiązuje się stosować do
zaleceń obsługi ORGANIZATORA.

11.

Wyjście z seansu filmowego będzie dostępne od strony foyer. Prosimy o
opuszczenie kina przez widzów z zachowaniem bezpiecznego odstępu (min. 2 m).

12.

Po każdym seansie odbywać się będzie wietrzenie sali i dezynfekcja
podłokietników.

13.

W przypadku nie dostosowania lub nie przestrzegania postanowień porządkowych
zawartych w regulaminie pracownik Organizatora ma prawo i obowiązek
zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych lub sanitarnych.
§3
ZAPLECZE DLA PUBLICZNOŚCI

1. Organizator zapewnia:
a) środki do mycia i dezynfekcji rąk na terenie kina
b) możliwość korzystania z toalet
c) oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;
d) umieszczenie Instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS
miejscach w toaletach

w widocznych

e) sprzątanie, dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na
godzinę) wraz dokumentowanie tych czynności.
2. Organizator nie zapewnia:
a) możliwości korzystania z szatni
b) dostępu do windy
3. Dostęp do Kina dla osób niepełnosprawnych jest możliwy po uprzednim
powiadomieniu pracownika KDK przy głównym wejściu do KDK. Wjazd na wózkach
inwalidzkich możliwy po pochylniach od tylnego parkingu KDK przez boczne foyer.

§4
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM
1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta Kina niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić,
aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W
przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy
999 lub 112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona
koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami
obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym
czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona
koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/,
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

