REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY
§ 1.
DEFINICJE
1.Regulamin - oznacza niniejszy dokument, który reguluje m.in. udział w
proponowanych seansach filmowych
2. Organizator – Urząd Miejski w Łomży
3.Wydarzenie – Kino Samochodowe, tj. seans filmowy organizowany na parkingu
PWSIiP przy ul. Akademickiej 1 w Łomży
4.Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym
przez Urząd Miejski w Łomży.
2. Regulamin obowiązuje na terenie Wydarzenia.
3. Wjazd na teren Wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin powstał w związku z zaleceniami Rady Ministrów RP (dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe)
5. Do udziału w Wydarzeniu dopuszczone będą wyłącznie samochody osobowe. Liczba
osób w samochodzie musi być zgodna z obowiązującymi normami.
6. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Odbiór dźwięku wydarzenia będzie możliwy wyłącznie drogą radiową, zatem
Uczestnik Wydarzenia powinien wyposażyć pojazd w sprawny radioodbiornik
o zakresie fal od 86 do 107. Przed rozpoczęciem seansu obsługa Wydarzenia
poinformuje o częstotliwości fal radiowych, na których będzie nadawany dźwięk.
7. Na teren Wydarzenia zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów,
autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, busów, pojazdów
rolniczych. Jeśli samochód jest wyposażony w dach opuszczany typu kabriolet i podczas
seansu jest odsłonięty, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek założyć maseczkę lub
przyłbicę.
8. Podczas seansu w ramach Wydarzenia zabrania się:
a. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – działania takie są nielegalne
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
– Dz. U. 2019 poz. 1231 z późniejszymi zmianami). W przypadku używania przez
Uczestnika urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz zaistnienia uzasadnionego

podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych, obsługa ma obowiązek
wyprosić taką osobę z terenu Wydarzenia oraz wezwać odpowiednie służby,
b. spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów
elektronicznych, zażywania środków odurzających oraz innych używek,
c. prowadzenie działalności handlowej lub innej zarobkowej,
d. niszczenia urządzeń i sprzętu,
e. prowadzenia agitacji politycznych,
f. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
emitujących światło i dźwięk, mogących przeszkadzać w odbiorze Wydarzenia,
g. innych zachowań zakłócających uczestnictwo w Wydarzeniu oraz działań
zagrażających bezpieczeństwu.
9. Za rzeczy pozostawione na terenie Kina Samochodowego Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Na terenie Wydarzenia miejsca nie są numerowane. Obsługa będzie wskazywać
miejsce do zaparkowania pojazdu zgodnie z zasadą pierwszeństwa obecności na
terenie realizacji Wydarzenia. Decyzję o ustawieniu pojazdów na terenie Wydarzenia
podejmuje obsługa.
11. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do wyłączenia na czas trwania seansu
świateł w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk inny niż
włączony samochód.
12.Wjazd na teren Wydarzenia obywa się na 45 minut przed rozpoczęciem
13. W przypadku zarządzenia ewakuacji, Uczestnicy Wydarzenia powinni spokojnie
opuścić ́ teren, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z poleceniami obsługi.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające
z nieprzestrzegania przepisów prawa, regulaminu, przepisów p-poż oraz BHP.
W przypadku takich zdarzeń pracownicy obsługi Wydarzenia mają obowiązek
niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby
§ 3.
DODATKOWE ZASADY I ZALECENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
1. Każdy Uczestnik Wydarzenia oraz obsługa Wydarzenia jest zobowiązana do
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących stanu epidemii Covid-19.
2. Uczestnicy Wydarzenia powinni pozostać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim
wyznaczeniem przez osobę kierującą ruchem miejsc postojowych.
3. Obsługa Wydarzenia zobowiązana jest do wykonywania swoich obowiązków przy
spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny, m.in. poprzez obsługę
Uczestników w rękawiczkach i maseczkach/przyłbicach.

4.Uczestnicy podczas Wydarzenia przebywają w swoich samochodach i nie
przemieszczają się na terenie otwartym. Wyjątkiem jest konieczność skorzystania
z toalet lub sytuacja związana z bezpieczeństwem Uczestników.
5.Organizator informuje, że zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów, każdy uczestnik
pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać
poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury przeprowadzanego przez obsługę
kina (o czym Organizator niniejszym informuje). W przypadku stwierdzania u któregoś
z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze
współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie może zostać wpuszczona na teren
Wydarzenia.
6. Podczas pomiaru temperatury Uczestnicy zobowiązani są do zakrycia ust i nosa.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
realizacja Wydarzenia jest niemożliwa. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki
atmosferyczne (burze, ulewne deszcze, silny wiatr), żałoba narodowa, zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną.
2. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Wydarzenia jeśli
zaistnieją przyczyny niezależne.
3.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Łomży oraz na terenie Wydarzenia (kina samochodowego)
4. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa odmiennie ukształtują prawa i obowiązki Uczestników
i Organizatora

