
REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO w Magnolia Park 
 

§ 1 
1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia kino samochodowe w Magnolia Park w dniu 

11.07.2020. 
2. Organizatorem Wydarzenia jest Kasama Investments Sp. z o.o ,oraz wykonawca Pracownia Ferment 

Kolektiv Radosława Tomasik.  
3. Regulamin jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta Magnolia Park oraz na profilu FB w 

Wydarzeniach. 
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu a także zobowiązanie do 

przestrzegania jego postanowień oraz dotrzymania wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla instytucji kultury z dn. 18.05.2020 r. 

5. Wydarzenie to projekcja filmu w lokalizacji wskazanej przez Organizatora:  Parking w Centrum    
Handlowym Magnolia Park. Podczas Wydarzenia prezentowany będzie film: GREEN BOOK 
6. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu. 
 

§ 2 
1. Wydarzenie odbywa się w na terenie parkingu przy Centrum Handlowym Magnolia Park, w 

wyznaczonej strefie, w godzinach od 20:30 do zakończenia emisji filmu. 
2. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 100 pojazdów. Przez pojazd 

Organizator rozumie samochody osobowe o wysokości do 2m. Inne pojazdy 
niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren 
Wydarzenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym 
przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia. 

4. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W 
przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców 
lub opiekunów prawnych. 

 
§ 3 

1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów 
niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa 
Wydarzenia).  

2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia, szczególnie 
mających na celu zachowanie bezpieczeństwa: 
a. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren Wydarzenia zostanie poproszony o poddanie się 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanego przez obsługę. W tym celu należy 
założyć maseczkę lub przyłbicę, zasłonić usta i nos, uchylić okno na minimalną możliwą szerokość 
umożliwiającą pomiar. W przypadku stwierdzania temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, 
osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie zostanie wpuszczona na 
teren kina Wydarzenia. 

b. Uczestnictwo w Wydarzeniu możliwe jest jedynie w samochodzie osobowym. W pojeździe mogą 
przebywać maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz, w przypadku pokazów skierowanych do widowni 
familijnej, 2 dzieci do 15 r.ż. 

c. W przypadku pojazdów z nadwoziem wyposażonym w opuszczany dach (tzw. cabrio), o ile dach 
jest opuszczony („otwarty”), w trakcie Pokazu należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. 

d. Miejsca są nienumerowane. Miejsce na terenie projekcji wskaże obsługa w zależności od 
wysokości samochodu. 

e. Wychodzenie z samochodów jest niedozwolone. Wyjątkiem są ważne przyczyny związane z 
bezpieczeństwem lub potrzeba skorzystania z toalety – jeśli jest udostępniana. Należy pamiętać 
o przestrzeganiu zalecanego odstępu 2 m od pozostałych uczestników i obsługi. 



f. Nie wolno palić papierosów i papierosów elektronicznych i pić alkoholu podczas wydarzenia. 
Prosimy o uszanowanie komfortu innych widzów. 

g. Wjazd na teren Wydarzenia będzie możliwy od godziny 20:30 
h. Prosimy o przyjazd na minimum 15 minut przed planowaną projekcją. 
i. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania lub utrwalania w jakiejkolwiek innej 

formie wyświetlanego filmu lub jego dźwięku. 
3. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.  
4. Uczestnik jest obowiązany do pozostania na trenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu. 
 


