
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2020 
Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 
z dnia 25.05.2020 r. 

 

Regulamin kina plenerowego Parku Wielokulturowego Stara Kopalni  w czasie 
obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom PWSK wprowadza się                   
następujące zasady obowiązujące podczas seansów kina plenerowego: 
 
1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości - zgodnie          

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora        
Sanitarnego oraz przepisami prawa zostały wyznaczone miejsca (leżaki, pufy)         
oddalone są od siebie o co najmniej 2 m (zasada nie dotyczy osób z jednego               
gospodarstwa domowego). 

2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać na             
wyznaczonym miejscu. Podczas pokazu filmowego dopuszczalny jest tylko        
i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety          
(regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk). W przypadku           
kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie.          
Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń        
przeznaczonych do skorzystania (liczba ta jest wskazana przed wejściem do          
toalet). 

3. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą           
ochronną przez cały okres przebywania na terenie pokazu filmu – posiadanie           
środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na teren kina          
plenerowego, a w przypadku ich braku - maseczkę będzie można zakupić           
w wyznaczonym miejscu na terenie PWSK. Rękawiczki jednorazowe PWSK         
udostępnia widzom nieodpłatnie. 

4. Każdy uczestnik pokazu przy wejściu na teren kina plenerowego zostanie (za           
zgodą) poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzonemu      
przez obsługę kina. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni          
Celsjusza, osoba taka nie może uczestniczyć w seansie i nie zostanie           
wpuszczona na teren kina. W przypadku odmowy poddania się mierzeniu          
temperatury osoba także nie zostanie wpuszczona na teren kina. W przypadku,           
kiedy osoby nie wpuszczone na teren kina zakupiły bilety na seans przysługuje            
im prawo ich zwrotu. 

5. Bilety na seans można zakupić on-line a także przed seansem z zapewnioną            
płatnością bezdotykową. 

6. Teren kina plenerowego jest wydzielony oraz podzielony na sektory dla rodzin           
kilkuosobowych, par oraz widzów indywidualnych. 
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