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Regulamin kina samochodowego  

organizowanego na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parceli, w stanie zagrożenia zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 

 

1. Organizatorem kina samochodowego, (dalej  „Kino” ) jest Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare 

Babice, a współorganizatorem Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki – Parcela, 

zwani w dalszej treści Regulaminu „ Organizatorem”. 

2. Ruchem samochodowym na terenie Kina kieruje Straż Gminna Gminy Stare Babice oraz osoby wskazane 

przez Organizatora. 

3. Seanse filmowe w ramach Kina odbędą się w dniu 8 sierpnia 2020 r. o godz. 21.00 oraz w dniu 12 września 

2020 r. o godz. 20:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach – Parceli przy ul. Południowej. 

4. Wjazd na teren Kina oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania 

jego postanowień.   

5. Wjazd na wydarzenie możliwy jest od ul. Południowej zgodnie ze zmianą organizacji ruchu, od godz. 19.45 

w dniu 8 sierpnia br. i od godz. 18.45 w dniu 12 września br. Po godzinie wyznaczonego rozpoczęcia seansu 

filmowego wjazd na teren Kina będzie niemożliwy. 

6. Warunkiem wjazdu na teren Kina jest pobranie bezpłatnego biletu na portalu biletyna.pl  

lub w kasie Domu Kultury Stare Babice i okazanie go przy wjeździe na teren Kina. Bilet upoważnia do wjazdu 

na teren Kina jednego samochodu w danym dniu o określonej godzinie i należy zachować go do kontroli 

aż do momentu opuszczenia Kina. 

7. Bilety na seans filmowy nie są numerowane. Uczestnik jest zobowiązany do parkowania na miejscu 

wskazanym przez obsługę Kina. 

8. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona i wynosi 60 samochodów osobowych. Decydować będzie 

kolejność przybycia na miejsce projekcji. 

9. Do udziału w seansie filmowym dopuszczane są tylko samochody osobowe. Samochody   

o wysokości powyżej 1,5 m typu SUV, VAN będą skierowane do tylnych rzędów. 

10. Maksymalna  liczba osób w samochodzie wjeżdżającym na teren Kina wynosi nie więcej niż połowa miejsc 

siedzących w danym pojeździe. W przypadku, gdy w samochodzie wjeżdżającym na teren Kina będzie 

więcej osób niż dopuszczają aktualne przepisy, taki samochód nie zostanie wpuszczony na teren Kina. 

Ograniczenie nie dotyczy osób  wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących  

11. Każdy uczestnik przy wjeździe na teren Kina będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, 

przeprowadzanemu przez obsługę wydarzenia. W przypadku stwierdzenia u któregoś z wjeżdżających 

temperatury powyżej 37°C, osoba taka, wraz ze współpasażerami, nie będzie dopuszczona do udziału w 

pokazie. 

12. W samochodzie, w którym widzowie będą mieli uchylone okno oraz podczas przebywania poza pojazdem 

są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 

kasku ochronnego, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. Posiadanie 

środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wjazdu na teren Kina. 

13. Po ustawieniu samochodu na miejscu wyznaczonym przez obsługę, uczestnicy seansu zobowiązani                            

są do wyłączenia silnika i pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami 

samochodowymi. 

14. Każdy z uczestników przed, w trakcie, jak również po seansie musi pozostać w samochodzie                                                      

lub na wyznaczonym miejscu do momentu aż Organizator zezwoli na wyjazd. Uczestnik może opuścić 

samochód wyłącznie w przypadku nagłej potrzeby. 

15. Ruch pieszy dopuszczony jest tylko i wyłącznie w przypadku konieczności skorzystania z toalety. Osoby 

oczekujące w kolejce do sanitariatu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej 

części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej 

niż 1,5 m od innych osób. 
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16. Podczas wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego 

regulaminu czuwać będzie Straż Gminna Gminy Stare Babice oraz osoby wskazane przez  Organizatora. 

17. Organizator zastrzega prawo odwołania seansu filmowego, zmiany terminu wyświetlania filmu  

oraz zmiany repertuaru w przypadku zaistnienia szczególnych powodów do których należą: żałoba 

narodowa, wystąpienie siły wyższej lub warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu uczestników 

seansu. Decyzja o odwołaniu seansu zostanie podjęta na 2 godziny przed wyznaczoną godziną seansu. 

18. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym 

zachowaniem niniejszy Regulamin, dobre obyczaje oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące na terenie Kina. 

19. Prosimy o niezakłócanie innym uczestnikom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie                                

z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem 

projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić odbiór filmu innym uczestnikom. 

20. Podczas seansu filmowego na terenie Kina zabrania się: 

1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Kopiowanie                                  

lub próba skopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych 

prawami autorskimi prezentowanych na terenie Kina i ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne 

przestępstwo. W przypadku odnotowania przez obsługę Kina używania urządzeń rejestrujących obraz 

lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych 

przez osoby obecne na terenie Kina, obsługa Kina ma obowiązek wyprosić taką osobę z Kina razem  

z pozostałymi pasażerami samochodu, w którym wspomniany przepis został złamany. 

2) palenia papierosów, e-papierosów i spożywania alkoholu oraz innych używek, 

3) wprowadzania zwierząt na teren Kina, 

4) wnoszenia broni palnej oraz materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych lub innych przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu pozostałych Widzów, 

5) wychodzenia z samochodu poza  niezbędnymi potrzebami, 

6) wjazdu dla wszelkich pojazdów , z zastrzeżeniem pkt. 10  oraz  wejścia osób poruszających się pieszo. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak 

również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w seansie. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć na potrzeby archiwalne 

i promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator 

nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe 

zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stąd każdy uczestnik ma prawo zgłosić się  

w trakcie wydarzenia jak i po zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia 

fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić w dowolnej formie 

(papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne są na www.stare-babice.pl 

oraz na www.domkultury-starebabice.pl). W celu realizacji żądania uczestnik musi wskazać materiał 

(konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), bądź przekazać materiał zdjęciowy lub filmowy, którego 

usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem 

danej osoby niezwłocznie, jednakże w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązku z punktu widzenia 

dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych 

osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z 

perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób. 

23. Mając na względzie zapisy 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  

http://www.stare-babice.pl/
http://www.domkultury-starebabice.pl/
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE każdy uczestnik 

ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych, która jest dostępna na stronie 

internetowej pod adresem: www.stare-babice.pl. 

24. Regulamin jest dostępny na stronie www.stare-babice.pl oraz na www.domkultury-starebabice.pl. 

25. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed pobraniem biletu. 
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