Konin, 11 lutego 2021 r.

SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W SEANSACH FILMOWYCH W KINIE OSKARD I KINIE
KAMERALNYM W OBIEKTACH:
CKiS-DK Oskard Al. 1 Maja 7a
CKiS ul. Okólna 47a

§1
1.
Niniejsze zasady (zwane dalej „Zasadami”) zawierają szczególne wytyczne dotyczące udziału w
seansach filmowych (zwanych dalej „Seansami”) organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w
Koninie (zwany dalej CKiS ) w: Kinie Oskard, al. 1 Maja 7a i Kinie Kameralnym, ul. Okólna 47a.
2.

Zasady wprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r.

§2
1.
Zasady udziału w seansach są udostępniane na stronie www.ckis.konin.pl oraz w kasach CKiS,
osobom nabywającym bilet na seans.
2.
Dokonanie zakupu Biletu i udział w seansie, jest równoznaczny z akceptacją obowiązujących
Zasad i zobowiązaniem do respektowania zawartych w nich postanowień.
§3
1.
Uczestnik seansu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w CKiS zasad
porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie kina, a także
do stosowania się do wytycznych i poleceń pracowników CKiS.
2.
Pracownicy CKiS są uprawnieni do uniemożliwienia udziału w seansie osobie, która nie
przestrzega Zasad lub wytycznych i poleceń, o których mowa w ust. 1.
§4
1.
Do udziału w Seansie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie
jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod
nadzorem epidemiologicznym.
2.
Przed wejściem do CKiS każdy uczestnik Seansu jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
3.
Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia
Oświadczenia, zobowiązana jest do powstrzymania się od udziału w Seansie oraz nie zostanie
dopuszczona do udziału w Seansie.
4.
CKiS udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej CKiS oraz
bezpośrednio przed wejściem do sal kinowych.

§5
1.
Na terenie CKiS – w tym w salach kinowych, w których odbywają się seanse, należy
przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Obowiązek ten dotyczy
uczestników, jak i obsługi.
2.
CKiS nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic; obowiązek wyposażenia we wskazane środki
ochrony osobistej spoczywa na uczestnikach.
3.
Pokazy seansów w salach kinowych, odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego
określonego w obowiązujących przepisach. To oznacza, że kino udostępnia połowę miejsc w salach.
4. W trakcie seansu uczestnicy nie mogą konsumować posiłków i napojów.
Uwaga! Uczestnicy mają obowiązek zachowywania 2-metrowego odstępu od innych uczestników w
kolejce przy kasie.
4.
Bezpośrednio przy wejściu do swoich obiektów Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zapewnia
odwiedzającym dostęp do środków ochrony indywidualnej - płynu dezynfekcyjnego.

