REGULAMIN
Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa osób fizycznych (dalej
„Uczestników”) w pokazach kina plenerowego (dalej „Projekcjach”) organizowanych
przez Outdoor Cinema Ent. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”)
w Giżycku w Ekomarinie (dalej „Teren Projekcji”) w ramach Festiwalu BNP Paribas
Kino Letnie Sopot-Zakopane 2022:
1.

Wstęp przez Uczestników na Teren Projekcji możliwy jest jedynie przez wejście wskazane przez
Organizatora.

2.

Liczba miejsc na Terenie Projekcji jest ograniczona. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
liczby Uczestników w Projekcji, Organizator uprawniony jest do zaprzestania wpuszczania kolejnych
Uczestników na Teren Projekcji lub wyproszenia Uczestników z Projekcji.

3.

Organizator zaleca zalecenie zakrycia okolic ust i nosa maseczką ochronną na Terenie Projekcji oraz
dezynfekcję rąk przed wejściem.

4.

Zabrania się wstępu na Teren Projekcji osobom, u których występują objawy przeziębienia lub grypy,
tj. kaszel, katar, temperatura ciała powyżej 37 stopni Celsjusza. W przypadku wątpliwości, każdy
uczestnik przed wejściem na Teren Projekcji może zwrócić się do obsługi zapewnionej przez Organizatora
o przeprowadzenie bezdotykowego pomiaru temperatury.

5.

Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania specjalnie wyznaczonych miejsc przez Organizatora. Miejsca
dla Uczestników na Terenie Projekcji są nienumerowane, należy usiąść w miejscu wskazanym przez
przedstawicieli Organizatora.

6.

Na Terenie Projekcji nie przewiduje się sanitariatów. Uczestnik może w każdej chwili wyjść w tym celu
z Terenu Projekcji i wrócić na swoje miejsce, przy zachowaniu pozostałych postanowień Regulaminu.

7.

Na Terenie Projekcji obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych
oraz palenia papierosów i papierosów elektronicznych.

8.

Organizator zaleca wcześniejsze przyjście na Teren Projekcji, wejście na Teren Projekcji będzie otwierane
na godzinę przed Projekcją oraz zamykane 10 minut po starcie Projekcji.

9.

Na Terenie Projekcji Organizator rezerwuje 30 miejsc dla osób posiadających VIP PASSy. W razie braku
zajęcia ww. miejsc w chwili rozpoczęcia Projekcji, miejsca te zostaną przeznaczone dla pozostałych
Uczestników.

10.

Wpłynięcie do Mariny oraz VIP PASS nie gwarantują wejścia na Teren Projekcji w przypadku kiedy
wszystkie miejsca wyznaczone przez Organizatora są już zajęte lub wejście na Teren Projekcji jest już
zamknięte.

11.

Stosowanie się do Regulaminu oraz respektowanie zaleceń przedstawicieli Organizatora jest niezbędne
w celu uczestnictwa w Projekcji. W razie niestosowania się do Regulaminu Organizator uprawniony
jest do wyproszenia Uczestnika z Terenu Projekcji.

Giżycko

