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Regulamin korzystania z sali widowiskowo-kinowej
Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
podczas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19
Bezpieczeństwo uczestników projekcji kinowych, osób korzystających z sali
widowiskowej oraz bezpieczeństwo pracowników Miejskiego Domu Kultury jest dla
nas priorytetem, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
1. Jeśli nie czujesz się dobrze, zostań w domu. Zadbaj o swoje zdrowie i ochroń
innych.
2. Widzowie wpuszczani będą do budynku MDK na 30 minut przed seansem.
Podczas trwania seansu budynek będzie zamknięty.
3. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić
widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz zapewnić wietrzenie
sali.
4. Należy zachować wymagany przepisami prawa bezpieczny odstęp między
widzami przy kasie, oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej i budynku
MDK.
5. Podczas zakupu biletów osoby posiadające karty upoważniające do zniżek
proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk
kasjera.
6. Podczas zakupu biletów zalecane są płatności bezgotówkowe.
7. Ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym. Bilety sprzedawane będą
z zachowaniem zasad naprzemienności rzędów oraz odstępu pomiędzy
widzami. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
- osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
- osoby, która uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoby, która uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie,
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
8. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie
wstępu. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych, wolnych miejsc, które
przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów.
9. Przy wejściu do sali widowiskowo-kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować
ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.
10. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów
w sali widowiskowo-kinowej.
11. Do sali widowiskowo – kinowej należy zabrać okrycie wierzchnie oraz inne
przedmioty użytku osobistego, gdyż szatnia kina jest nieczynna.
12. Zabrania się wieszania kurtek, płaszczy itp. na oparciach foteli oraz składania
ubrań i torebek na wolnych fotelach.

13. Prosimy, aby opuszczając salę widowiskowo-kinową po seansie, spektaklu
teatralnym, koncercie itp. korzystać z jak największej ilości wyjść.
Szanowni Państwo,
uczestnictwo w odbywającym się w sali widowiskowo-kinowej seansie filmowym,
spektaklu teatralnym, koncercie lub innym wydarzeniu artystycznym jest
równoznaczne z akceptacją w/w Regulaminu, którego treści każdy uczestnik
zobowiązany jest przestrzegać.
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Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w czasie zakupu
biletów) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-COVID19.
Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą
zakażoną. Umożliwią łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego
zakończeniu.
Zbieranie danych osobowych nie jest obligatoryjne ale rekomendowane
w miarę możliwości tak, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, iż osoba zakażona brała udział
w danym wydarzeniu.
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez MDK przez 14 dni. Po
tym czasie zostaną usunięte.

Szanowni Państwo,
Miejski Dom Kultury w Opocznie zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży
biletów oraz wpuszczenia osób, u których widoczny będzie zły stan zdrowia
(np. uporczywy kaszel, katar).
Osoby, które w czasie trwania seansu nie będą przestrzegać zasad sanitarnych
zostaną poproszone o opuszczenie sali widowiskowo-kinowej bez możliwości
domagania się zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.
Obsługa Kina MDK jest również zobowiązana do przestrzegania zaleceń sanitarnych.
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