Regulamin kina letniego „Kino letnie z KPT”
organizowanego w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

§1.
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

„Kino letnie z KPT”, zwane dalej Kinem, odbędzie się w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
w godzinach 20:00 – 22:00 w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń Kieleckiego Parku
Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach.
Organizatorem Kina jest: Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny siedzibą w Kielcach przy ul.
Olszewskiego 6, 25 -663 Kielce.
Uczestnikiem Kina jest każda osoba przebywająca w miejscu jego odbywania się.
Regulamin Kina, zwany dalej Regulaminem, kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania
Kina będą przebywały w miejscu jego odbywania się. Każda osoba przebywająca w Energetycznym
Ogrodzie Doświadczeń KPT, w czasie trwania Kina zobowiązana jest stosować się do postanowień
Regulaminu oraz poleceń Organizatora.
Organizator Kina zapewnia porządek podczas trwania Pikniku.

§2.
Prawa i obowiązki Uczestników Kina
1. Uczestnictwo w Kinie jest odpłatne. Bilety w cenie 5 zł/os. do nabycia w kasach Energetycznego
Centrum Nauki lub poprzez stronę: www.bilety.ecn.kielce.pl. Przed wejściem na wydarzenie należy
okazać zakupiony bilet.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Kinie na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy Kina są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora w tym
w szczególności dotyczących sposobu zachowania się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
5. Zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Kina letniego, posiadania i używania przez Uczestników
Pikniku: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. Na terenie odbywania się Kina zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.

7.

Na terenie Kina obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
8. Ponadto zakazuje się:
a) niszczenia sprzętu służącego organizacji Kina oraz znajdującego się na terenie Energetycznego
Ogrodu Doświadczeń,
b) wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody Organizatora lub opiekuna
danego stanowiska.
9. Osoby, które nie będą przestrzegać zapisów pkt. 5-8 zostaną usunięte z terenu Kina.
10. Uczestnicy Kina przyjmują do wiadomości, że wstęp w miejsca odbywania się Kina jest jednoznaczny
z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Kinem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie
lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Kino
letnie z KPT. Pozyskane dane osobowe osób zwiedzających w postaci ich wizerunku podlegać będą
przetwarzaniu przez administratora, którym jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka budżetowa
Gminy Kielce, z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu
promocji usług. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod@technopark.kielce.pl.
11. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami promocyjnymi działalność
Kieleckiego Parku Technologicznego. Dane osobowe przechowywane będą przez okres działalności
Kieleckiego Parku Technologicznego. Każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, Uczestnicy powinni:
a) natychmiast powiadomić służbę ochrony lub Organizatora,
b) zastosować się do poleceń służby ochrony lub Organizatora,
c) opuścić w sposób wskazany przez służby ochrony lub Organizatora miejsce Pikniku.
§3.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Kina z uzasadnionych
powodów, np. siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe ogólne zagrożenia).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kina bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
3. W razie wątpliwości dotyczących treści Regulaminu jego wyjaśnienie należy wyłącznie do Organizatora.
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4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora:
www.technopark.kielce.pl i przy wejściu na teren imprezy.
5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Organizator.
6. Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych miejsc. Widzowie muszą pozostać na własnych
leżakach/kocach w miejscach ustawionych przez organizatora.
7. Zamawianie napoi i jedzenia jest możliwe jedynie w wyznaczonych miejscach.
8. Udział w seansie jest możliwy w maseczkach, chustach, kominach lub innych materiałach
zasłaniających usta i nos, chyba że zachowany zostanie 2 metrowy dystans.
9. Obszar wydarzenia ograniczony jest do ogródka znajdującego się przy ul. Olszewskiego. Teren jest
również oznaczony przez tabliczki informacyjne na miejscu.

ORGANIZATOR:
Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25 - 663 Kielce
tel.: (41) 278 72 00
PARTNER:
Kino MOSKWA
ul. Stanisława Staszica 5, 25-008 Kielce
tel.: (41) 344 47 34
WAŻNE TELEFONY:
TELEFON RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTWIE RATUNKOWE 999
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