Regulamin określający zasady korzystania
z Kina Centrum w Konińskim Domu Kultury
w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Przy kasie zaleca się
zachowanie dystansu między klientami. Zachęcamy do korzystania z kupna biletu drogą
online i płatnościami kartą w kasie KDK.
2.
Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego
regulaminu.
3.
Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na
wyznaczoną godzinę.
4.
Zwrot biletów zakupionych w kasie KDK następuje za okazaniem biletu i paragonu
najpóźniej dzień przed seansem. Kasa kina nie przyjmuje zwrotów biletów w dni seansu.
Zwrot biletów kupionych online tylko za pośrednictwem www.tiketto.pl
5.
Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania
seansu, na jaki jest zakupiony.
6.
Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego
biletu.
7.
Miejsca na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie. Na
jednym seansie mogą przebywać maksymalnie 222 osoby (50 % sali).
Obowiązek zachowania odstępu między widzami nie dotyczy:
a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. widza, 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;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
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, a także
osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
9.
Widzowie kina podczas seansu muszą mieć zasłonięte usta i nos.
10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/
Podczas seansów filmowych zabrania się:
1.
Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
„o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmn.).
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
2.
Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
3.
Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
4.
Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
5.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane
na teren kina.
6.
Za rzeczy pozostawione na sali nie ponosimy odpowiedzialności.
7.
Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali porządku oraz czystości.
8.
Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

9.
10.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.
§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.
Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można
uzyskać na naszej stronie internetowej www.kdk.konin.pl, pod numerem telefonu 63 2456654
lub osobiście w kasie kina.
2.
Zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony
internetowej www.kdk.konin.pl w zakładce KUP BILET.
3.
Rezerwacji na seanse filmowe można dokonać telefonicznie lub w kasie KDK.
4.
Kasa KDK czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do
czasu rozpoczęcia ostatniego seansu - w danym dniu.
5.
Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 10 osób.
6.
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz
emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji, a także osobom niepełnosprawnym.
7.
Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie,
sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży
biletu.
Na projekcje filmów w kinie Centrum obowiązują następujące ceny biletów:
18 zł – bilet normalny
16 zł – bilet ulgowy
13 zł – bilet na seans familijny
Tanie poniedziałki, środy i czwartki dojrzałego widza – 13 zł
Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób – 13 zł
Filmy europejskie - dofinansowanie Europa Cinemas - 6, 50 zł
Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą
ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych
kina.
Kino Centrum honoruje Konińską Kartę Rodziny 3+ oraz Konińską Kartę Seniora.
Kartę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela należy okazać
przed zakupem biletu oraz na żądanie obsługi kina.
Klient może nabyć w Kasie kina Vouchery, które są dokumentem uprawniającymi Posiadacza
Vouchera do jego wymiany na bilety do kina. Posiadacz Voucherów może dokonać zakupu
biletów na dowolny seans filmowy o równowartości jego nominału. Każdy Voucher posiada
datę ważności.
O chęci wymiany vouchera na bilet do kina należy poinformować pracownika kasy kina tuż
przed dokonaniem transakcji.
§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Na terenie KDK i sali kinowej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązkowa
dezynfekcję rąk po wejściu do obiektu.
2.
Na terenie KDK i sali kinowej obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
3.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun

osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
4.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Konińskiego Domu
Kultury

