
REGULAMIN KINA PO ZMROKU  
ORGANIZOWANEGO w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI I MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
 

 
 

 

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w seansach oraz wydarzeniach artystycznych 
organizowanych w ramach Kina po zmroku 2021. 
 
2. Osoby, które wezmą udział w przedsięwzięciu akceptują postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz zobowiązują się go bezwzględnie przestrzegać. 
 
3. Osoba, która zaobserwowała u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej, po kontakcie  
z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie powinna przychodzić  
na seans. Powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu 
uzyskania porady medycznej lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie 
Wlkp. 
 
4. Seanse Kina po zmroku przeznaczone są dla widzów od 15 roku życia. 
 
5. Maksymalna liczba osób biorących udział w pojedynczym seansie filmowym określona została 
zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
6. W przypadku złej pogody pokazy zostaną przeniesione do sali widowiskowej MCK.  
 
7. W budynku MCK lub MOS: 
 
a) każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym przed wejściem, 
 
b) każda osoba jest zobowiązana zasłaniać usta oraz nos maseczką. Osoby nieposiadające 
maseczki nie będą dopuszczone do udziału w seansie kinowym. 
Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolnieni są: 
- osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:  

 całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 
intelektualnej,  
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,  

 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,  

 zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

 
c) widzowie mogą poruszać się po miejscach ogólnodostępnych (np. hol, toaleta)  
z zachowaniem 1,5 metrowych odstępów, 
 
d) w przypadku kolejki do sanitariatów widzowie muszą zachować 1,5 metrowe odstępy  
od siebie. W toalecie może przebywać tylko jedna osoba. Ograniczenie nie dotyczy osób 
niepełnosprawnych ruchowo, które mogą przebywać w toalecie z opiekunem, 
 
e) udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: 
- zakrywania ust i nosa (z nakazu wyłączone są osoby wskazane w punkcie 7.b Regulaminu),  
- zajmowania wyznaczonych miejsc bez ich przestawiania, z zachowaniem wyznaczonych 
odstępów,  



- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: 

 widza, który uczestniczy w pokazie z 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, osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

 
 
7. W sali widowiskowej MCK obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji. 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania seansu w przypadku 
nieprzestrzegania przez widzów zasad i wytycznych bezpieczeństwa opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
9. Organizator przeszkolił pracowników obsługi w zakresie szczegółowych wytycznych GIS. 
 


