
REGULAMIN  WYDARZENIA

„KINO SAMOCHODOWE”

W RAMACH  I PRZEGLĄDU FILMÓW ANDRZEJA BARAŃSKIEGO

1.  Niniejszy   regulamin  dotyczy  wszystkich  osób  przebywających  na  terenie  imprezy
„Kino samochodowe” zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 14-15 sierpnia 2020
roku na terenie parkingu przy  Republiki Pińczowskiej   (w sąsiedztwie Hali POKSTiR) w Pińczowie .
„Organizatorem” jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.  

2.  Regulamin  Wydarzenia  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Pińczowskiego  Samorządowego
Centrum Kultury www.psck.pl  

3.  Osoby  uczestniczące  w  Wydarzeniu  są  obowiązane  zachowywać  się  w  sposób  niezagrażający
bezpieczeństwu  innych  osób,  w  sposób  kulturalny,  a  w  szczególności  przestrzegać  postanowień
Regulaminu.  Podczas  Wydarzenia  obowiązuje  zakaz  spożywania  alkoholu  i  innych  substancji
odurzających . 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym
przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia  z powodu zaistniałych okoliczności siły wyższej
tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym , pozostającym poza
kontrolą Organizatora.

5. Wjazd na teren Wydarzenia w dniach odbywania się projekcji filmowej  od godziny 20.30 w dniu
14.08.2020 r i od godziny 20.00 w dniu 15.08.2020 r. nie później niż  5 minut przed rozpoczęciem
projekcji . Organizator nie pobiera opłat za  udział w Wydarzeniu . Wjazd wyłącznie od ul. Republiki
Pińczowskiej  przez  oznakowaną  bramę  wjazdową.  Organizator  wyznacza  poszczególnym
samochodom dokładną lokalizację (miejsce parkingowe) na terenie Wydarzenia w taki sposób , by nie
utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.  Liczba miejsc ściśle ograniczona. Projekcja filmu
może być poprzedzona przekazami promocyjnymi, informacyjnymi.  

6. Liczba osób w samochodzie musi  być zgodna z obowiązującymi w danym momencie przepisami.
Wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrywania  ust i  nosa w czasie
całego Wydarzenia. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod
opieką  rodziców  lub  opiekunów  prawnych.  Wszyscy  uczestnicy  biorą  udział  w   wydarzeniu
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

7. Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody osobowe o wysokości poniżej 2 m.
W przypadku pojazdów z nadwoziem wyposażonych w opuszczany dach (tzw. cabrio), o ile dach jest
opuszczany  (otwarty),  w  trakcie  seansu  należy  mieć  założona  maseczkę  lub  przyłbicę.  Nie  jest
możliwy wytęp na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż wymienione. 

8.  Każdy  uczestnik  pokazu  przy  wjeździe  na  teren  Wydarzenia  zostanie  za  zgodą  poddany
bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez obsługę. W tym celu
należy  założyć  maseczkę  lub  przyłbicę  ,  zasłonić  usta  i  nos,  uchylić  okno na  minimalną  możliwą
szerokość umożliwiającą pomiar. W przypadku stwierdzenia u uczestnika temperatury powyżej 37
stopni  Celsjusza,  osoba  taka  wraz  ze  współpasażerami  nie  uczestniczy  w  seansie  i  nie  zostanie
wpuszczona na teren placu. 

http://www.psck.pl/


9.  Uczestnicy  Wydarzenia  zobowiązani  są  do  wyłączenia  silnika  po  ustawieniu  pojazdu
w wyznaczonym przez obsługę miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu”
z  wyłączonymi  światłami  samochodowymi  (brak  możliwości  pozostawienia  pojazdu  na  tzw.
„biegu jałowym – luzie”).

10. Dźwięk w kinie samochodowym nadawany jest drogą radiową. Przed projekcją na ekranie podana
zostanie częstotliwość, do której należy ustawić radioodbiorniki w samochodach. 

11.  Po ustawieniu  auta  zabroniony jest  ruch samochodu,  z  wyjątkiem sytuacji  wyjazdu  z  terenu
Wydarzenia. Jeśli  uczestnik zdecyduje się opuścić  miejsce Wydarzenia w trakcie trwania projekcji
filmowej, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren. 

12. Każdy uczestnik przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na
wyznaczonym  miejscu.  Dopuszczalny   jest  tylko  i  wyłącznie  ruch  pieszy  w  przypadku  ważnych
przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku z korzystania z toalety, która znajduję się
sąsiedztwie parkingu na obiektach OSIR .

13.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykonania  nagrań  filmowych  oraz  zdjęć  na  potrzeby
promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku oraz zdjęć  samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia ,
za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika
podczas pobytu na Wydarzeniu . 

15. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady regulaminu zostanie usunięty z terenu Wydarzenia . 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez
władze  publiczne  aktów  prawnych  lub  decyzji  wprowadzających  ograniczenia,  nakazy  lub  zakazy
w związku z epidemią. 

17. Udział w Wydarzeniu oznacza , że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
rejestrowanie  i  udostępnianie  wizerunku  na  potrzeby  organizacji  ,  promocji  i  dokumentowania
Wydarzenia. Administratorem danych osobowych jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ,
ul.  Piłsudskiego  2a,  28-400  Pińczów  –  na  podstawie  art.13  ust.  1  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych RODO.

Administrator powołali Inspektora Ochrony Danych kontakt:  iod@psck.pl

Dodatkowo zabrania się;

-  dokonywania  jakichkolwiek  rejestracji  obrazu  i  dźwięku,  jako  działań  prawnie  zabronionych
na podstawie  Ustawy o prawach autorskich Dz.  U.  2018.119 z dnia  21.06.2018.  Naruszenie  tego
zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania. 

-  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń  elektronicznych  emitujących  światło
i dźwięk mogący przeszkadzać w odbiorze seansu.  

mailto:iod@psck.pl

