REGULAMIN Kina samochodowego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. tworzy w dniach 18 i 25 lipca br. oraz 1 i 8 sierpnia br. Kino
samochodowe, zlokalizowane na jej nieruchomości przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi.
2. Kino samochodowe umożliwia oglądanie projekcji filmów z samochodów osobowych zaparkowanych
w wytyczonym miejscu bez konieczności opuszczania samochodów.
3. Korzystanie z kina samochodowego jest nieodpłatne.
4. Korzystanie z Kina samochodowego możliwe tylko po okazaniu e-maila potwierdzającego zgłoszenie
(w wersji elektronicznej bądź papierowej).
5. O seansach ŁSSE S.A. informuje na swoim portalu internetowym pod adresem: www.kinowstrefie.pl.
6. Potwierdzenie zgłoszenia jest ważne tylko dla pasażerów i kierowcy jednego samochodu osobowego.
7. Ilość miejsc ograniczona. W razie przekroczenia ilości miejsc do parkowania ŁSSE S.A. w powiadomi
o tym osoby zgłaszające udział w projekcji, że limit miejsc został przekroczony i że nie przyjmie zgłoszenia.
8. Uczestnicząc w projekcji w Kinie Samochodowym, uczestnik wyraża zgodę na możliwość utrwalania
przebiegu wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Każdy uczestnik projekcji przy wjeździe na teren Kina samochodowego zostanie poddany
bezdotykowemu mierzeniu temperatury W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu
temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie zostanie wpuszczona
na teren Kina.
10. Na teren Kina samochodowego można wjechać najwcześniej godzinę przed rozpoczęciem seansu
i ustawiać samochód we wskazanym przez organizatora miejscu i najpóźniej na 10 minut przed
rozpoczęciem seansu.
11. Na teren Kina samochodowego mogą wjeżdżać tylko samochody osobowe. W samochodzie może
przebywać nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące
wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.
12. Na terenie Kina Samochodowego należy stosować się do oznakowania wprowadzonego przez
organizatora i przekazanych instrukcji.
13. Osobom znajdującym się na terenie Kina Samochodowego zakazuje się:
a. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna, rozniecania ognia, używania jakichkolwiek
środków pirotechnicznych,
b. wysiadania z samochodów oraz kontaktów z osobami z innych pojazdów, gromadzenia się,
dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety.
W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie
i obowiązkowo zakryć noc i usta,
c. używania sygnałów dźwiękowych lub innego zakłócania ciszy,
d. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów,
e. ustawienia pojazdu w miejscu niezgodnym ze wskazanym przez organizatora
f. sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, ich rozprowadzania i przeprowadzania zbiorek
pieniężnych bez pisemnej zgody organizatora,
g. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami oraz zaśmiecania terenu,
h. przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku.
10. Uczestnicy pokazu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem
(korzystanie z toalety).
11. Zabrania się przebywania na całym obiekcie osobom nietrzeźwym, będących pod wpływem środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
12. Obsługa wydarzenia ma prawo do wyproszenia uczestnika z terenu w imprezy o ile nie stosuje się on do
wydawanych poleceń.
13. Organizator stosuje wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla kin plenerowych
i samochodowych.

