
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEANSACH FILMOWYCH NA SALI  GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY W KALISKACH 

 

Niniejszy regulamin określa obowiązki uczestników seansów filmowych odbywających się w 

sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach ( zwanym  dalej GOK ). Celem wprowadzenia 

niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

 

1. ZASADY UCZESTNICTWA  

1) Wejście na teren Sali  w GOK możliwy jest jedynie po okazaniu ważnej darmowej 

wejściówki. 

2) Na projekcje filmów w GOK uczestnicy  obowiązują  stawić się przed seansem tak aby 

przed rozpoczęciem wyświetlania filmu uczestnik zajął  miejsce. 

3) GOK zastrzega sobie możliwość odmowy wejścia na imprezę osobie spóźnionej 

2. PODCZAS SEANSÓW FILMOWYCH  ZABRANIA SIĘ: 

1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 

631 z późn. zm.), 

2) korzystania z telefonów komórkowych, 

3) wnoszenia napojów alkoholowych lub artykułów spożywczych, 

4) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI , POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

1) W seansie filmowym lub innej imprezie artystycznej  na Sali  widowiskowej z ustawieniem 

krzeseł kinowym może wziąć udział maksymalnie -  60 osób. 

2) Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu, oraz przy 

wejściu do sali  widowiskowej ( stolik z płynem do dezynfekcji ). 

3) Uczestnicy podczas seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa  np. przy użyciu maseczki, przyłbicy. 

4) Uczestnicy obowiązani są do zajmowania na widowni co drugiego miejsca w rzędach 

naprzemiennie. 

5) Z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 zwolnieni są : 

a) uczestnicy, który przebywają z dzieckiem  poniżej 13. roku życia, 

b) uczestnicy, który przebywają 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, 

c) osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące. 

6) GOK zapewnia możliwość korzystania z  pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w : 



a) mydło do dezynfekcji rąk, 

b) instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS 

7) Do pomieszczeń sanitarnych wchodzi się po jednej osobie.  

8) Ustawianie się w kolejce winno nastąpić  z zachowaniem dystansu 2 metrów 

9) Opuszczanie widowni następować będzie tylko przez wyjścia ewakuacyjne. 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA 

ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ COVID-19 

1) GOK wyznaczy na czas trwania seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej 

pracownika dyżurnego, który będzie realizował wymagane działania w przypadku 

wystąpienia u któregokolwiek z uczestników objawów zachorowania na chorobę COVID-19  

. 

2) Osobę, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę  COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), pracownik dyżurny bezzwłocznie przeprowadza do 

IZOLATORIUM. 

3) Osoba, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę COVID-19 

obowiązana jest podać pracownikowi dyżurnemu swoje dane personalne oraz adres i numer 

telefonu do kontaktu. 

4) Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z  Powiatowym 

Inspektorem Sanitarno- Epidemiologicznym 

4. DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informujmy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ul. 

18, 83-260 Kaliska. Administrator -  Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych, z 

którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez tel.: 58 56 09 245 wew.24, email: 

referent@gok.kaliska.pl lub pisemnie na adres siedziby  administratora.  

2) Szczegółowe informacje na stronie: bipgok.kaliska.pl  w zakładce ochrona danych 

osobowych. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/ 

2) Udział osób w seansach filmowych jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3) Na  Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. 

4) Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane 

na teren GOK. 

5) Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren GOK. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 

będącego jego własnością. 

7) GOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego 

informowania o tym na  facebook i gablotach. 

mailto:referent@gok.kaliska.pl
http://gov.pl/web/koronawirus/


8) Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę  osobie, która nie spełnia 

wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym 

lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie 

osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w 

towarzystwie opiekuna prawnego. 

9) Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu 

kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej. 

10) Pozostałe postanowienia reguluje ZARZĄDZENIE NR 3/2019 DYREKTORA 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH z dnia 07.02.2019 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu   uczestnictwa w imprezach otwartych 

organizowanych  przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


