
 

REGULAMIN V TCK-owego Kina Objazdowego 2021 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników V TCK-owego Kina Objazdowego 2021, 

zwanego dalej Kinem. 

2. Organizatorem Kina jest Tarnogórskie Centrum Kultury, zwane dalej TCK. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej TCK – www.tck.net.pl oraz wyświetlany 

będzie na ekranie przed projekcjami filmowymi. 

4. Wydarzenie, to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w dzielnicy Tarnowskich Gór. 

5. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązuje 

do jego przestrzegania i stosowania. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do pobrania tzw. bezpłatnego biletu tj. opaski (wzór zał. nr 1),                 

który wydawany będzie przez pracowników TCK w dniu i przed wejściem na teren 

Wydarzenia. 

7. Ilość miejsc siedzących jest ograniczona i uzależniona od lokalizacji Kina. 

8. TCK zapewnia miejsca siedzące – leżaki, w ilości ograniczonej, dostosowanej do 

dopuszczonej liczby miejsc w lokalizacjach Wydarzeń. 

9. W sytuacji stwierdzenia u uczestnika braku opaski na terenie Kina, uczestnik zostanie 

poproszony przez Organizatora o opuszczenie miejsca Wydarzenia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru,   

 a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia. 

11. TCK zastrzega sobie prawo wykonywania foto i video relacji na potrzeby własnej 

działalności. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje  wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku  w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Informacja o 

przetwarzaniu danych znajduje się w BIP-ie TCK w zakładce Ochrona Danych Osobowych 

(adres bezpośredni: https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/tck,m,2698,informacja-o-

wydarzeniach.html) 

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
 

1. Nad bezpieczeństwem Wydarzenia i przestrzeganiem zapisów niniejszego    

Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez TCK, posiadające Identyfikator                   

(wzór zał. nr 2). 

2. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie  i na własną    

 odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział możliwy jest jedynie pod 

opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Podczas Wydarzenia obowiązuje  kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i 

innych substancji odurzających. 

4. Na terenie Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: 

 

a. zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra *, 

b. zdezynfekowania rąk tuż przy wejściu na teren Wydarzenia. 

 

W sytuacji naruszenie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz restrykcji reżimu sanitarnego, 

uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren Kina lub poproszony o jego opuszczenie. 

 

 
 * nie dotyczy: 
- uczestnika, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 
- uczestnika, 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. 
 

http://www.tck.net.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu V TCK-owego Kina Objazdowego 2021 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu V TCK-owego Kina Objazdowego 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


