
REGULAMIN POKAZÓW KINA PLENEROWEGO  

AGENCJI ROZWOJU MIASTA SIEDLCE 

 

§ 1 

„HOLLYWOODZKIE KINO LETNIE” organizowane będzie na Placu im. generała 

Władysława Sikorskiego w Siedlcach (dalej: „Kino Plenerowe” lub „projekcje”). 

Organizatorem Kina jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (dalej: „Organizator”). 

§ 2 

1. Kino Plenerowe obędzie się w dniach: 13.07.2018 r.; 20.07.2018 r.; 27.07.2018 r.; 

3.08.2018 r. od godziny 20:00 do godziny 23:00 (projekcja filmów od godziny 21:00). 

2. Terminy podane powyżej są terminami proponowanymi. Organizator pozostawia sobie 

prawo do zmiany terminu projekcji ze względu na czynniki zewnętrzne niezależne 

od niego takie jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne. 

3. Informacja o odwołaniu Kina Plenerowego zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 

jej realizacji do godziny 19:00 za pośrednictwem Facebooka Agencji Rozwoju Miasta 

Siedlce i Parku Wodnego Siedlce.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego odwołania projekcji 

ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczestników. 

§ 3 

1. Wstęp na obiekt, o którym mowa w § 1 odbywa się pod przewodnictwem obsługi 

zapewnionej przez Organizatora i jest bezpłatny.  

2. Liczba miejsc siedzących na Kinie Plenerowym jest ograniczona.  

3. Organizator nie odpowiada za ich dostępność w dniu wydarzenia. 

4. Organizator dopuszcza wnoszenie na teren projekcji własnych przedmiotów 

do siedzenia lub leżenia w celu uczestnictwa w pokazach projekcyjnych. 

§ 4 

Niezależnie od postanowień § 3 Organizator, osoby przez niego upoważnione, służby 

porządkowe lub pracownicy Agencji Rozwoju Miasta Siedlce mogą̨ odmówić́ wstępu na teren 

Placu Sikorskiego w Siedlcach, bez podawania uzasadnienia: 

a) osobom zachowującym się agresywnie, 

b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość́ lub stan po użyciu środków 

odurzających, 

c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia, 

§5 

1. Uczestnicy Kina Plenerowego mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi 

wydarzeń niezwłocznie.  



2. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia 

na bieżąco. 

§ 6 

1. Ze względu na plenerowy charakter projekcji, Organizator nie odpowiada 

za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

2. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywania 

się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. 

3. Z tytułu wystąpienia w trakcie Kina Plenerowego złych warunków atmosferycznych 

ich uczestnikom nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń. 

§7  

W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym 

odbywa się Kino Plenerowe, zgodnie z poleceniami obsługi. 

§ 8 

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, 

na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu. 

§ 9 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego 

regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym 

czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, 

z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami 

bezpieczeństwa uczestników.  

3. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej na Facebooku Agencji 

Rozwoju Miasta Siedlce i Parku Wodnego Siedlce.  
 

§ 10 

1. Udział w Kinie Plenerowym jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz podczas projekcji 

Kina Plenerowego u Organizatora. 

2. Udział w Kinie Plenerowym dzieci do lat 16 tylko pod nadzorem opiekuna. 

3. Uczestnikom Kina Plenerowego zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp. 

4. Zabrania się udziału w projekcjach filmów osobom będącym pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających lub psychotropowych. 

5. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

6. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub psychotropowych. 

7. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych bez zgody organizatora. 



8. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 

decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora. 

9. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 

wizerunku uczestników utrwalonego w trakcie Kina Plenerowego w przekazach 

telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w materiałach promocyjno- 

reklamowych wydawanych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce.  Na pisemną prośbę 

uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane. 

 
 


