[Wpisz tutaj]

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia kino plenerowe i samochodowe w Wołominie
2. Organizatorem Wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7; 05-200
Wołomin; NIP: 125 00 42 187
3. Regulamin jest dostępny na stronie mdkwolomin.pl oraz na portalu Facebook na profilu
wydarzenia.
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. teren starego basenu przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Podczas
Wydarzenia prezentowany będzie koncert QUEEN oraz film „Życie jest piękne”.
6. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu. Warunkiem
uczestnictwa jest okazanie darmowego biletu wstępu pobranego ze strony biletyna.pl
7. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba w wieku 16 + (osoby poniżej tego wieku mogą
wziąć udział w wydarzeniu w towarzystwie pełnoletniego opiekuna).

1. Wydarzenie odbywa się w dniach 27 – 28 czerwca 2020 w godzinach 20.00 – 23.00 na terenie
starego basenu przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie (ul. Mariańska).
2. Wjazd i wyjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową na ul. Broniewskiego od godz.
19.30.
3. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 150 leżaków / 100 pojazdów.
Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych
wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru,
a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.
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5. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych.

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 w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią
spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 tj.:
•
•
•
•

dezynfekcja rąk na terenie wydarzenia lub zakładanie jednorazowych rękawiczek
korzystając ze strefy gastronomicznej oraz toalet
przekazania Organizatorowi przed wjazdem/wejściem na teren wydarzenia
podpisanego oświadczenia COVID oraz karty z danymi kontaktowymi
zgody na pomiar temperatury przed wjazdem/wejście na teren wydarzenia
dokonanego przez obsługę wydarzenia
założenie maseczki/przyłbicy lub zachowania dystansu społecznego (minimum 2
metry) na terenie wydarzenia

2. Na teren wydarzenia obowiązuje zakaz:
•
•

wnoszenia napojów alkoholowych oraz substancji odurzających
wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób z terenu wydarzenia, które
•
•
•

będą zakłócać przebieg wydarzenia innym uczestnikom kina
będą pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających
nie będą przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu.
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