
REGULAMIN 

Pokaz plenerowy – kino samochodowe pn. „Noc Horrorów” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w 

kinowym pokazie plenerowym, zwanym dalej „Pokazem”.   

2. Organizatorem Pokazu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, zwane 

dalej „Organizatorem”.  

3. Udział w Pokazie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu 

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

4. Wstęp na Pokaz jest bezpłatny. Liczba miejsc na Pokaz jest ograniczona. 

5. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Pokazu, a w 

szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto 

stosować się do poleceń Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na 

terenie Pokazu. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie, 

gdzie odbywa się Pokaz w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w 

mieniu Organizatora. 

 

II. Ograniczenia w zakresie uczestnictwa.  

1. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstęp na teren 

Pokazu bądź wyprosić, bez podawania uzasadnienia, osoby: 

- znajdujące się poza samochodem; 

- nieposiadających środków ochronnych (maseczka, przyłbica); 

- znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

- zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzające realne zagrożenie dla 

porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób; 

2. Posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, 

środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty 

stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Pokazu; 

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji Uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na 

którym odbywa się Pokaz, zgodnie z poleceniami obsługi. 

 

 

 

 



III. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Ze względu na plenerowy charakter Pokazu, Organizator nie odpowiada za dyskomfort 

uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Pokazu, w przypadku złych warunków 

atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, opady ciągłe deszczu) 

lub ze względów bezpieczeństwa. 

3. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie 

dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie 

odpowiada za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestników.  

 

IV. Warunki udziału. 

1. Uczestnicy Pokazu obowiązani są do zachowania bezpiecznej od siebie odległości, 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz przepisami prawa; 

2. Uczestnicy obowiązani są do ustawienia pojazdu, zgodnie z poleceniami obsługi 

koordynującej ustawienia pojazdów; 

3. Pojazdy ustawiane są w wyznaczonych przez Organizatora miejscach postojowych; 

4. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną 

przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe; 

5. Uczestnicy obowiązani są przed, w trakcie, jak również po Pokazie, pozostać w 

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

pieszy w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Organizatora; 

6. Uczestnicy są obowiązani do posiadania własnych środków ochronnych  - maseczek, 

przyłbic; 

7. Uczestnicy poruszający się pojazdem innym niż samochód osobowy nie zostaną 

dopuszczeni do udziału w Pokazie; 

8. Do udziału w Pokazie zostaną dopuszczone pojazdy, w których zajęta jest maksymalnie  

połowa miejsc siedzących; 

9. Wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w 

czasie przebywania w samochodzie. 

10. Osoby budzące podejrzenia co do stanu ich zdrowia, przy wjeździe na teren kina 

samochodowego mogą zostać poddane bezdotykowemu mierzeniu temperatury, 

przeprowadzanego przez obsługę. 

11. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników Pokazu temperatury powyżej 37 

stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie 

zostanie wpuszczona na teren kina. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Szczegółowe informacje o Pokazie można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury pod 

adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie 44 712 23 69. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizacji Pokazu. 

mailto:kontakt@mck-tm.pl


3. Spory związane z Pokazem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w 

tym zakresie będą wiążące i ostateczne.   

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 


