ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO
JEGO ZAKOŃCZENIU W KINIE SŁOŃCE:
– zachęcamy do kupowania biletów on-line ( http://193.108.220.44:8080/MSI/mvc/pl )
ew. w kasie kina stosując płatność bezgotówkową.
- w czasie przebywania na terenie kina obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
maseczką,
osoby nie posiadające maseczki, nie będą wpuszczane na seans filmowy mimo
posiadania ważnego biletu
- przed wejściem na salę kinowa należy zdezynfekować ręce przy użyciu środków do tego
celu przygotowanych, znajdujących się przy wejściu w holu kina
- widzowie wchodzący do obiektu kina, gromadzący się w holu, przy kasie czy toaletach
a także wychodzący po seansie, proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu
(2 metry)
- w toalecie może przebywać tylko jedna osoba ( z wyjątkiem osób potrzebujących opieki)
- w sali kinowej obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych
- w razie stwierdzenia u siebie objawów niepokojących, wskazujących na zarażenie
koronawirusem, prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą kina (tel. 604 753 733;
627841080)
- dla potrzeb informacyjnych o ew. wystąpieniu koronawirusa w trakcie seansu, będą
zbierane dane kontaktowe widzów tj. nr telefonu i imię. Dane te będą przetrzymywane
przez okres 3 tygodni. Po tym terminie zostaną trwale usunięte.
OGRANICZENIA LICZBY WIDZÓW W KINIE PODCZAS SEANSU KINOWEGO.

- Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc w sali kinowej,
z obowiązkiem zachowania jednego wolnego miejsca między widzami.
- Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
• widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
• widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełno-sprawności,
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;
• osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.

INFORMACJE O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH ZAPOBIEGAWCZYCH,
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE WIDZÓW.

- Do dyspozycji wszystkich widzów pozostają dozowniki z preparatem wirusobójczym.
- Dozowniki znajdują się przy wejściu do kina, na salę kinową oraz w toaletach.
-W sali kinowej podczas trwania seansów w trybie ciągłym pracuje wentylacja, która
wysysa zanieczyszczone powietrze. W kinie nie jest stosowana wentylacja pracująca na
zamkniętym obiegu powietrza.
- W przerwach między seansami, w sali kinowej dezynfekowane są fotele kinowe.
- W sposób ciągły (w miarę możliwości) wietrzone są pozostałe pomieszczenia kina (hol
oraz toalety).
- Do dyspozycji widzów pozostają wszystkie toalety znajdujące się w holu kina.
- Wszystkie toalety oraz powierzchnie, z którymi stykają się widzowie w holu kina są
sprzątane i dezynfekowane przed w trakcie i po seansie filmowym.
- Do wycierania rąk w toaletach udostępnione są tylko ręczniki papierowe.
- Urządzenia systemów płatności bezgotówkowej są dezynfekowane po każdym kontakcie
z klientem.

Opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

