
KINO SAMOCHODOWE – POMOC DLA PAULINKI 

27 czerwca 2020 r. 

PARKING – przy Publicznym Przedszkolu w Ujeździe 

ul. Strzelecka, Ujazd 

Godziny seansów: 

 20.30 - WAKACJE MIKOŁAJKA – familijny  

 22.30 - ZAWSZE JEST CZAS NA MIŁOŚĆ – komedia romantyczna  

 00.30 - SUSPIRIA – horror  

1) Wjazd na teren pokazu odbywać się będzie wyłącznie główną bramą od g. 20.00  

2) Za stronę techniczną przedsięwzięcia odpowiada polska firma SUPER AV TYCHY, posiadająca wieloletnie doświadczenie w 

organizowaniu pokazów multimedialnych. 

Darowiznę - 35 złotych (kwota za samochód osobowy) za jeden seans - uiszczamy  

na subkonto Fundacji ISKIERKA nr 73 1050 0099 6781 1000 1000 0923 z dopiskiem w tytule Darowizna dla Pauliny Wloka – kino 

samochodowe. 

3) Zapisy w Ośrodku Kultury w Ujeździe lub telefonicznie 727 712 641  

do dnia 26 czerwca br. 

4) Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres e-mail kultura_ujazd@poczta.onet.pl, SMS-em lub WHATSAPP-em.  

5) Potwierdzenie przelewu jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. 

Proszę podać: 

 imię i nazwisko 

 typ samochodu (za wyjątkiem samochodów typu VAN) 

6) Dowód uiszczenia darowizny dla Paulinki należy okazać przy wjeździe na parking, będzie traktowany na równi z biletem wstępu. 

7) Ilość biletów i miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.  
8) Organizator zapewnia toaletę mieszczącą się w budynku Spichlerza (ul. Szkolna), regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do 

dezynfekcji rąk. 

9) W związku z ciszą przedwyborczą zabrania się prowadzenia agitacji politycznej  

oraz prezentowania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.                              Auta oklejone treścią polityczną nie 

będą wpuszczane na teren parkingu. 

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją WARUNKÓW UDZIAŁU W POKAZACH FILMOWYCH zgodnie z zaleceniem 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pandemia koronawirusa). 

https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe 

10) Osoby uczestniczące w Pokazie Filmowym zobowiązane są do przestrzegania przepisów    

      porządkowych obowiązujących na terenie Wydarzenia. 

 

11) Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują  

      nad nimi opiekę. 

12) Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Wydarzenia. 

13) Każdy kto uczestniczy w Pokazie Filmowym zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym. 

14) Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz organizatora.  

15)  Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia: 

• wszelkiego rodzaju broni, 

• przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

• narkotyków, 

• innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

• fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych. 

 

16) Uczestnicy Wydarzenia lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe    przebywanie w strefie dźwięków, mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

 

17) Organizator utrwala przebieg Pokazu, na całym jego terenie, dla celów dokumentacji  

oraz promocji. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie  

z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych  

i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach 

Domu Kultury w Ujeździe.  

18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą 

Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło. 

Więcej informacji w siedzibie M-G Ośrodka Działalności Kulturalnej lub pod numerem telefonu 77 4048715,  727712641. 

mailto:kultura_ujazd@poczta.onet.pl
https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe

