
REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO 

1. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – DK Oskard. 
 

2.  Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także 
zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. 
 

3. Bilety na seans Kina Samochodowego można kupić wyłącznie w kasie CKiS oraz na 
stronie internetowej www.ckis.konin.pl  Zwrot biletu do kasy CKiS jest możliwy do 5 
dni przed wydarzeniem.  
 

4. Pokaz Kina Samochodowego odbędzie się 12 czerwca 2020 r. o 21.30, na parkingu 
przy Amfiteatrze, przy ul. Wyszyńskiego. Wjazd na wydarzenie możliwy jest od ul. 
Wyszyńskiego, od godz. 20.30. 
  

5. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona i wynosi 50 samochodów osobowych. 
Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji. Miejsce postojowe 
wjeżdżającym wskaże organizator pokazu.  
 

6. Każdy uczestnik przy wjeździe na teren kina samochodowego będzie poddany 
bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę kina. W 
przypadku stwierdzenia u któregoś z wjeżdżających temperatury powyżej 37 stopni 
Celsjusza, osoba taka, wraz ze współpasażerami, nie będzie dopuszczona do udziału 
w pokazie.  

7. Udział w kinie samochodowym wezmą tylko ci widzowie, którzy przyjadą 
samochodami osobowymi, a liczba osób w samochodzie będzie zgodna z normami 
obowiązującymi 12 czerwca 2020 r. Na dzień 25 maja w samochodzie zajęta może 
być połowa miejsc. 
 

8. 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. 

 

9. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w 

samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch 

pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety. Osoby z niej korzystające 

zobowiązane do założenia maseczek. W przypadku kolejki do sanitariatu oczekujący 

muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Wszystkie osoby nie zamieszkujące 

wspólnie, zobowiązane będą do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w 

samochodzie. 

 

10. Podczas wydarzenia w imieniu organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem 

zapisów niniejszego regulaminu czuwać będą osoby upoważnione  przez  

organizatora oraz obsługa firmy ochroniarskiej.  

http://www.ckis.konin.pl/


 

11. Uczestnik  wydarzenia  naruszający  zasady  regulaminu,  może  zostać  usunięty  z  

terenu wydarzenia. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia, repertuaru, a w 

uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania wydarzenia. 

 

 

 


