
§ 1 DEFINICJE  

1.  CKiS  – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a , 62-510 Konin, www.ckis.konin.pl. 

2.  CKiS-DK Oskard – siedziba CKiS Konin, znajdująca się przy Al. 1 Maja 7a w Koninie tel. 63 242 38 49  

tel. 63-274-66-00, w której odbywają się imprezy i seanse filmowe, na które sprzedawane i 

rezerwowane są bilety. 

3. Seans filmowy – ciągła projekcja filmu długometrażowego, krótkometrażowego z udziałem 

publiczności, niezależnie od wykorzystanego nośnika (światłoczułego, magnetycznego lub w 

technologii cyfrowej), w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania. 

4. Impreza – oznacza przedsięwzięcie, wydarzenie kulturalne z udziałem publiczności (spektakle, 

koncerty, spotkania, szkolenia, konferencje) organizowane przez CKiS, partnerów czy podmioty 

wynajmujące sale, w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania. 

5. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca zakupu biletu w kasach CKiS –DK Oskard.  

6. Bilet – dokument uprawniający do wstępu na wskazane w jego treści wydarzenie kulturalne, 

sprzedawany na podstawie aktualnie obowiązującego cennika, który dostępny jest na stronie 

www.ckis.konin.pl. 

7. Karnet, voucher – dokument uprawniający do wstępu na wskazane w jego treści wydarzenie 

kulturalne, sprzedawany na podstawie aktualnie obowiązującego cennika, który dostępny jest na 

stronie www.ckis.konin.pl. 

8.   Zaproszenie – dokument uprawniający do wstępu na wskazane w jego treści wydarzenie kulturalne.   

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Podczas seansów filmowych i imprez w CKiS-DK Oskard nie zezwala się na: 

 

a) dokonywanie nagrań wideo lub audio, wykonywanie zdjęć przez uczestników wydarzenia,  

b) spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, substancji 

odurzających oraz wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, a osoby pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających, a także posiadające przedmioty niebezpieczne nie będą 

wpuszczane na teren CKiS-DK Oskard lub będą zobowiązane do opuszczenia terenu CKiS-DK 

Oskard, 

c) wnoszenie i konsumowanie napojów i innych artykułów spożywczych, chyba, że CKiS 

postanowi inaczej, 

d) zakłócanie porządku i utrudnianie odbioru prezentowanych wydarzeń innym odbiorcom. 

 

2. Podczas seansów filmowych i imprez w CKiS-DK Oskard wymaga się: 

 

a) zachowania ciszy i spokoju, 

b) wyciszenia dzwonków telefonów i innych urządzeń mobilnych, 

c) niekorzystania z telefonów i innych urządzeń mobilnych, 
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d) stosowania się do zaleceń pracowników CKiS-DK Oskard  w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku. 

 

§3 SEANSE I IMPREZY 

 

1. Informacje o seansach filmowych i imprezach oraz o sposobie zakupu biletów można uzyskać 

na stronie internetowej www.ckis.konin.pl , pod numerem telefonu 63 274-66-11 lub osobiście 

w kasie CKiS-DK Oskard. 

2. Zakupu biletów na seanse filmowe i imprezy można dokonać w kasach CKiS-DK Oskard lub za 

pośrednictwem strony internetowej www.ckis.konin.pl. Przed zakupem biletów należy 

zapoznać się z regulaminem zakupu, zwrotu i reklamacji biletów umieszczonym na stronie 

internetowej www.ckis.konin.pl.  

3. Obowiązujący cennik biletów, cennik biletów Wielkopolskiej Karty Rodziny, Karty Kultury i 

Karty Kinomaniaka można znaleźć na stronie  www.ckis.konin.pl.  

 

§4 WSTĘP DO SALI CKiS-DK OSKARD  

 

1. Wstęp do sal CKiS-DK Oskard jest możliwy za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia, karnetu, 

vouchera. 

2. Zakupienie biletu, karnetu, voucherów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

3. Bilet, zaproszenie, karnet, voucher  ważne są jedynie na wyznaczony na nim seans lub imprezę, 

w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę. 

4. Bilet, zaproszenie, karnet, voucher należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez 

cały czas trwania seansu, imprezy, na który jest zakupiony. 

5. Uczestnicy mogą przebywać na terenie CKiS- DK Oskard jedynie w miejscach wyznaczonych dla  

publiczności, a następnie bez zbędnej zwłoki powinni opuścić miejsce wydarzenia. 

6. Osoby obecne na wydarzeniu mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób. Naruszenie określonych wyżej zakazów lub wymagań może 

skutkować wydaleniem osoby naruszającej zakazy lub nakazy poza obiekt CKiS-DK Oskard bez 

prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. 

7. Osoby przebywające na terenie CKiS-DK Oskard mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze 

względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas wydarzeń uczestnicy znajdować się 

mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym stroboskopowego. Uczestnicy wydarzenia 

uczestniczą w nich na własne ryzyko.  

8. Za rzeczy pozostawione w  CKiS-DK Oskard, w tym w szatni , CKiS nie ponosi  odpowiedzialności. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń przedstawicieli CKiS oraz służb 

porządkowych. 

10. W przypadku dokonywania zapisu wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz 

dźwięk na potrzeby promocyjne i dokumentacyjne CKiS, posiadacz biletu, karnetu, vouchera, 

zaproszenia godzi się na taką rejestrację (w tym publikację swojego wizerunku) bez 

jakichkolwiek roszczeń.  
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11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie CKiS (w sekretariacie oraz w kasie biletowej), a także na 

stronie internetowej www.ckis.konin.pl   
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