
REGULAMIN KINA PLENEROWEGO
CENTRUM KULTURY I SZTUKI

TCZEW

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem seansów plenerowych jest Centrum Kultury i Sztuki, mieszczące się przy ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
2. Seanse kina plenerowego odbędą się w dniach: 14 sierpnia oraz 28 sierpnia 2020r., oba seanse
rozpoczynają się o godz. 20.30. 
3.  W  związku  z  ograniczeniami  związanymi  z  przeciwdziałaniem  rozprzestrzenianiu  się
SARS-CoV-2 widownia będzie ograniczona do 100 osób. 
4.  Wstęp  na  każdy  seans  wynosi  10  zł/osobę.  Bilety  elektroniczne  są  dostępne  w  systemie
www.ckis.interticket.pl 
5. Widzowie wchodzą na teren parku od strony parkingu Centrum Kultury i Sztuki. 
6. Widzowie zobowiązani są do: 
a) Posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy zakrywającej usta i nos. 
b)  Zakrywania  ust  i  nosa  podczas  wejścia  na  teren Parku aż  do momentu zajęcia  wyznaczonego
miejsca oraz podczas opuszczania imprezy, a także podczas zakupu napojów i jedzenia w gastronomii
oraz podczas przemieszczania się do i z toalety.
c) Zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren wydarzenia – dozowniki umieszczone będą przy
wejściu na teren imprezy.
d)  Wypełnienia  ankiety  dot.  zdrowia  i  podania  w  niej  prawdziwych  danych  kontaktowych  i
osobowych. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2,
w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane przechowywane są przez
CKiS przez okres 2 tygodni od dnia realizacji seansu. Ankiety należy pobrać, wydrukować, wypełnić i
przynieść ze sobą wypełnione w dniu seansu.
e) Wyrazić zgodę na pomiar temperatury podczas wejścia na teren imprezy.
7. Osoba, która odmówi wypełnienia ankiety, poddaniu się badaniu temperatury oraz nieposiadająca
maseczki lub przyłbicy lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć udziału w seansie i
nie zostanie wpuszczona na teren imprezy. 
8.  Widzowie,  którzy  zaobserwowali  u  siebie  niepokojące  objawy  takie  jak  np.  podwyższona
temperatura  ciała,  złe  samopoczucie,  bóle  głowy,  mięśni,  objawy  grypopodobne,  nie  powinni
przychodzić na seans. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
9. Na terenie parku wyznaczone zostały miejsca na widowni, które zająć mogą widzowie. Miejsca
zostały rozstawione z zachowaniem odpowiedniego dystansu, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
na  stronie  informacyjnej  rządu  dot.  koronawirusa  –  www.gov.pl/web/koronawirus.  Obowiązek
zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy miejscami dla widzów nie dotyczy widza, który: 
a a.)  Jest  osobą  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem  o  stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 
b b.)  Zapis  nie  dotyczy  osób  wspólnie  zamieszkujących  lub  pozostających  we  wspólnym
gospodarstwie domowym. 
10. Każdy z widzów przed, w trakcie i po pokazie powinien pozostać w wyznaczonym miejscu na
widowni. Dopuszczalny jest tylko i  wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z
toalety lub gastronomii.

http://www.gov.pl/web/koronawirus


11. Widzowie zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu w trakcie trwania seansów,
przy wejściu na teren parku, na jego terenie, a także w kolejkach do sanitariatów/gastronomii.
12. Widzowie zobowiązani są do opuszczania terenu parku z zachowaniem odpowiedniego dystansu. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
Ustalenie listy pracowników, osób z firm zewnętrznych zaangażowanych w realizację wydarzenia oraz
widzów obecnych w tym samym czasie  w amfiteatrze,  w których przebywała  osoba potencjalnie
zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym. 

INFORMACJE DODATKOWE
1.  Organizator  zaleca  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra
Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus. 
2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu.
3. Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie www.ckis.tczew.pl oraz na terenie imprezy.
4.  Na  terenie  parku  umieszczono  tablice  informacyjne  przypominające  o  obowiązku  noszenia
maseczki, zachowania dystansu min. 2 m, a także instrukcje dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania
i zdejmowania maseczek, a także mycia rąk. 
5. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do regulaminu.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

http://www.ckis.tczew.pl/

