
 

REGULAMIN 

LETNIEGO KINA SAMOCHODOWEGO we WLENIU 

 26.06.2020  

 

 

§ 1 

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia „Letnie Kino Samochodowe we Wleniu”.  

2. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu.  

3. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie oksit.wlen.pl.  

4. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także 

zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.  

5. Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez 

Organizatora tj. plac przy ul. Wojska Polskiego, obok marketu Dino. Podczas Wydarzenia 

prezentowany będzie film: „1800 gramów” (czas trwania: 100 min). 

6. Za udział w wydarzeniu organizator pobiera od Uczestników opłatę w wysokości 20zł od 

samochodu. 

7. Przy poborze opłat i wydaniu paragonu inkasent poprosi o dezynfekcję rąk uczestnika 

wnoszącego opłatę. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.  

8. Wydany paragon fiskalny jest równocześnie biletem wstępu. 

9. Dla Uczestników w trakcie trwania wydarzenia udostępniona będzie toaleta publiczna, 

znajdująca się za sklepem Dino przy ul. Św. Jadwigi Śląskiej 1. Klucz dostępny będzie  

u inkasenta. Korzystanie z toalety będzie bezpłatne.  

 

§ 2 

1. Wydarzenie odbędzie się dnia 26.06.2020 o godz. od 21:40 do zakończenia emisji filmu.  

2. Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową przy ulicy Wojska Polskiego.  

3. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi ok. 40 pojazdów. Przez pojazd 

Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych 

wymiarach/wyposażeniu nie mogą brać udziału w Wydarzeniu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru,  

a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania wydarzenia.  



5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest 

pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do pozostania w pojazdach przez cały czas przebywania na 

placu Wydarzenia. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości i niepozostawiania śmieci na terenie 

Wydarzenia 

8. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będzie Straż Miejska we Wleniu, Jednostka 

KSRG OSP Wleń oraz pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 

 

§ 3 

1. Podczas wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem 

zapisów niniejszego regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora 

(obsługa wydarzenia). 

2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. 

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio  

w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do 

wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, 

w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału oraz gwarantował możliwość 

swobodnego wyjazdu pozostałym Uczestnikom.  

3. Wszystkie pojazdy powinny zająć miejsce 15 min przed rozpoczęciem filmu.  

4. Podczas wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz palenia wyrobów tytoniowych, 

spożywania alkoholu i innych używek odurzających.  

5. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.  

6. Uczestnik jest obowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia do zakończenia projekcji filmu. 

Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania seansu, nie będzie 

ponownie wpuszczony na jego teren.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu 

parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu”  

z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu 

jałowym – luzie”)  

8. Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą 

Organizatora  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na 

potrzeby promocyjne kina letniego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.  



10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.  

11. Ze względu na trwającą epidemię należy zachować bezwzględne środki ostrożności, zwłaszcza 

podczas kontaktu z innymi uczestnikami Wydarzenia (maseczki / przyłbice, rękawiczki). Odległość 

między samochodami musi wynosić min. 2,0m.  

 

 

 

Dyrektor 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

// 

Daniel Antosik 


