
REGULAMIN KINA ZA ROGIEM  

JUTRZENKA  

WE WLENIU 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do projekcji oraz wydarzeń organizowanych przez 

Kino za Rogiem Jutrzenka we Wleniu. 

2. Wstęp na seans jest możliwy dla każdej osoby, z uwzględnieniem kategorii wiekowej 

wyświetlanego materiału filmowego. 

3. Dzieci do lat 12 podczas seansu muszą pozostawać się pod opieką osób dorosłych. 

4. Zabrania się wnoszenia do Kina za Rogiem Jutrzenka przedmiotów lub substancji 

niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających 

oraz innych substancji psychoaktywnych. 

5. Podczas seansów filmowych zabrania się: 

• dokonywania rejestracji obrazu lub dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

• korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób 

zakłócający seans; 

• palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych; 

• zażywania środków odurzających; 

• niestosownego zachowania się; 

• użytkowania wyposażenia sali kinowej niezgodnie z przeznaczeniem; 

• niszczenia mienia; 

• wprowadzania zwierząt bez zgody pracownika kina. 

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kina za Rogiem Jutrzenka ma prawo wyprosić 

widza bez prawa do zwrotu kosztów biletu. 

 

§ 2 

1. Rezerwacji Biletów na Seans można dokonać: 

• za pośrednictwem profilu społecznościowego na Facebooku Kina za Rogiem 

Jutrzenka we Wleniu; 



• telefonicznie pod numerem telefonu +48 757136268 

• za pośrednictwem e-mail: kzr.wlen@gmail.com; 

• osobiście w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu  

(Chopina 2, 59-610 Wleń) 

2. W razie anulowania rezerwacji widz jest zobowiązany do poinformowania o tym obsługę 

kina. 

3. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 15 min przed wyznaczoną godziną projekcji (nie 

dotyczy przedsprzedaży biletów na wydarzenia okazjonalne); 

4. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu lub wstępu na salę w następujących przypadkach: 

• projekcja nie jest możliwa, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z 

powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od Kina za Rogiem 

Jutrzenka we Wleniu; 

• widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 

psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim 

zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób; 

• widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się  uczestnictwo  

w seansie; 

• widz nie spełnia wymogu granicy wieku (12 rok życia), od której dopuszcza się  

uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej; 

• wszystkie bilety na seans zostały sprzedane. 

5. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu środków pieniężnych za bilet w następujących 

przypadkach: 

• widz chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu z powodów nie leżących po stronie 

Kina za Rogiem Jutrzenka; 

• widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie.  

 

§ 3 

 

1. Repertuar Kina za Rogiem Jutrzenka we Wleniu dostępny jest na: 

• stronie internetowej oksit.wlen.pl, 

• profilu społecznościowym Kina za Rogiem Jutrzenka we Wleniu na Facebooku,  

• na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu. 



2. Kino za Rogiem Jutrzenka nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza 

spowodowane udziałem w seansie filmowym. 

3. Kino za Rogiem Jutrzenka nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych 

lub zagubionych przez widza na sali kinowej oraz w jej obrębie. 

4. Kino za Rogiem Jutrzenka we Wleniu zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru  

bez podania przyczyny. 

5. Zakup biletu lub też bezpłatny udział w seansie oznacza równocześnie akceptację 

regulaminu. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.  

 

§ 4 

 

1. W związku z pandemią coronavirusa oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 

widzom oraz obsłudze, w Kinie za Rogiem Jutrzenka do odwołania obowiązują 

następujące obostrzenia: 

• w seansie może uczestniczyć max. 10 osób. Nie dotyczy widzów zamieszkujących 

jedno gospodarstwo domowe. 

• widzowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk przed wejściem na salę kinową 

oraz zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania projekcji; 

• utrzymanie bezpiecznej odległości między osobami; 

• zalecane jest używanie rękawiczek jednorazowych podczas zakupu biletu 

kinowego; 

• każdorazowo po seansie obsługa dokona dezynfekcji oraz przewietrzenia sali 

kinowej;  

• widz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia. W 

przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie powinien złożyć pełnoletni 

opiekun. 

 

 

 

 

 



 

………………………………….       wzór oświadczenia 

  (imię i nazwisko)  

………………………………… 

  (nr telefonu) 

  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

  

Oświadczam, iż jestem zdrowy oraz w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie wystąpiły  

u mnie symptomy COVID-19 tj.: podwyższona temperatura, kaszel, biegunka, ucisk w klatce 

piersiowej, duszności itp. 

 

 

 

………………………………        ………………………………… 

                            (miejscowość i data)                                   (podpis) 

 


