
                                              REGULAMIN  KINA  SAMOCHODOWEGO

                                                                               §1
1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia pn. Kino Samochodowe w Oławie.                
2. Organizatorem Wydarzenia jest Centrum Sztuki w Oławie we współpracy z Urzędem 

Miejskim.                                                            
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.kultura.olawa.pl.                                             
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu, a 

także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.                                                               
5. Wydarzenie to projekcja filmu w dniu 11.06.2020r. na wolnym powietrzu, w lokalizacji 

wskazanej przez Organizatora-parking przy ul. Młyńskiej/Rybackiej;                                            
6. Udział w Wydarzeniu możliwy jest wyłącznie po okazaniu wejściówki, którą nieodpłatnie 

można pobrać online na stronie kultura.olawa.pl  lub w kasie kina ODRA. Jedna wejściówka 
uprawnia do udziału w Wydarzeniu tylko jeden pojazd. 

                                                                               §2
1. Wjazd na Wydarzenie jest możliwy  wyłącznie od strony ul. Młyńskiej .                                       
2. Seans pt. „Narodziny Gwiazdy” (czas trwania 2 h 20min.) rozpocznie się o godz. 22.00-wjazd

samochodów  planowany jest od godz. 21.15 .                                                                                 
3. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi  80 pojazdów parkowanych w 

odległości ok 2 m. Istnieje możliwość zwiększenia liczby pojazdów do 100  po wcześniejszej  
lokacji 80 pojazdów. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce.                                     

4. Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych 
wymiarach/wyposażeniu nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru,                       
a w  uzasadnionym przypadku do  odwołania lub przerwania Wydarzenia.

6. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  
W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką 
rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Osoby przebywające na terenie pokazu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie 
dźwięków.

                                                                           §3
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. 

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio  
w trakcie jego trwania. 

2. Uczestnicy Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, mogą zostać usunięci z terenu 
Wydarzenia.

3. Uczestnicy zobowiązani są do zajęcia miejsca wyznaczonego przez obsługę Wydarzenia       
w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału innym Uczestnikom.

4. Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak również po seansie pozostać w samochodach lub 
na wyznaczonym miejscu. Zabrania się przemieszczania Uczestników pomiędzy pojazdami.

5. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu 
zakończenia emisji filmu. Następnie należy opuścić teren w kolejności odwrotnej do 
przyjazdu. Jako pierwsze wyjeżdżają pojazdy z ostatniego rzędu.

6. Zabrania się przemieszczania, wyprzedzania w kolejności  z zamiarem szybszego wyjechania 
i tworzenia chaosu komunikacyjnego.

http://www.kultura.olawa.pl/


7. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania seansu , nie 
będzie ponownie wpuszczony.

8. Uczestnicy zobowiązani są do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu 
parkingowym i obowiązkowo do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu ” z wyłączonymi 
światłami samochodowymi (nie  pozostawiania pojazdu na tzw. „biegu jałowym-luzie”).

9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezwzględnie 
obowiązujących dotyczących stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusa SARS – co V-2

10. Zabronione jest na terenie Wydarzenia:
a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Wydarzenia,

b) wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych środków odurzających , substancji 
psychotropowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

c) prowadzenie działalności handlowej czy innej zarobkowej,
d) dokonywania rejestracji audiowizualnej prezentowanego filmu, 
e) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących 

światło i  dźwięk  mogących  przeszkadzać  w  odbiorze  Wydarzenia,
11. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania.

§ 4
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania relacji  filmowych i fotograficznych na 

potrzeby promocyjne Wydarzenia.

§ 5
1. W przypadku istniejącego zagrożenia życia / zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy 

niezwłocznie poinformować obsługę Wydarzenia.
2. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje obsługa Wydarzenia.
3. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym 

odbywa się Wydarzenie, zgodnie z poleceniami obsługi.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników , jak również za szkody 
poczynione przez Uczestników podczas udziału w Wydarzeniu (np. stłuczki, otarcia , 
wgniecenia wywołane zbyt agresywnym parkowaniem pojazdu).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, w szczególności: warunki 
atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

                                                                                            
                                                                                             Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie
                        
                                                                                               


