Regulamin Kina Plenerowego
w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kina plenerowego organizowanego przez
Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim, wprowadza się zasady
obowiązujące podczas seansów kina plenerowego:
1. Udział w seansie kina plenerowego dopuszczalny jest, jeśli spełnione są poniższe warunki:
1) uczestnik jest osobą zdrową i nie objętą kwarantanną,
2) bliscy z otoczenia uczestnika nie przebywają na kwarantannie.
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2. Podczas seansów zostanie wytyczona strefa kinowa, ograniczona do max. 150 osób oraz
3 wejścia/wyjścia.
O pierwszeństwie wejścia na teren strefy kinowej decyduje kolejność przybycia na wydarzenie.
Po osiągnięciu liczby 150 widzów, osoby nowo przybyłe, nie zostaną wpuszczone.
3. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości - zgodnie z aktualnymi
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa
zostały wyznaczone miejsca (leżaki) oddalone są od siebie o co najmniej 1,5 m.
Zasada nie dotyczy:
1) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
2) widza, który uczestniczy w wydarzeniu 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,
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
4. Każdy z widzów przed i w trakcie musi pozostać na wyznaczonym miejscu. Po seansie kinowym
widzowie opuszczają kino zachowując 1,5 metrowy odstęp. Pierwszeństwo mają osoby, zajmujące
zewnętrzne rzędy leżaków.
5. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
okres przebywania na terenie pokazu filmu – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane
na etapie wejścia na teren kina plenerowego. Nieposiadanie środków ochronnych skutkować będzie
brakiem możliwości wejścia na teren kina plenerowego.
6. Użytkownikom strefy kinowej zostanie udostępniony płyn odkażający. Uczestnicy są zobowiązani
zdezynfekować dłonie przy wejściu i wyjściu ze strefy kinowej.
7. Uczestnictwo w kinie plenerowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

