
Regulamin Białobrzeskiego Kina Plenerowego  
w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych  

związanych z epidemią COVID-19 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach wprowadza się następujące zasady 

obowiązujące podczas seansów kina plenerowego: 

1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości - zgodnie  

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz przepisami prawa zostały wyznaczone miejsca (krzesełka stadionowe) oddalone 

są od siebie o co najmniej 1,5m (co drugie siedzisko), zasada nie dotyczy osób z 

jednego gospodarstwa domowego. 

2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać na 

wyznaczonym miejscu. Podczas pokazu filmowego dopuszczalny jest tylko i wyłącznie 

ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej  

i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby 

muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie (na podstawie wyznaczonych 

odległości przez Organizatora). Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada 

połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania (liczba ta jest wskazana przed 

wejściem do toalet). 

3. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą 

ochronną przez cały okres przebywania na terenie pokazu filmu – posiadanie środków 

ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na teren kina plenerowego, a w 

przypadku ich braku - maseczkę będzie można zakupić w wyznaczonym miejscu na 

terenie kina plenerowego. 

4. Każdy uczestnik pokazu przy wejściu na teren kina plenerowego zostanie (za zgodą) 

poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzone mu przez obsługę 

kina. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka 

nie może uczestniczyć w seansie i nie zostanie wpuszczona na teren kina. W 

przypadku odmowy poddania się mierzeniu temperatury osoba także nie zostanie 

wpuszczona na teren kina.  

5. Organizator będzie wpuszczał Uczestników wydarzenia na podstawie wejściówek 

(opasek na rękę), które będą dystrybuowane od godziny 19.00 w dniu wydarzenia 

przed bramą wejściową na teren imprezy. Liczba opasek ograniczona.  

6. Organizator ustala maksymalną liczbę uczestników na 150 osób. 

7. Organizator zabrania wnoszenia szklanych opakowań na teren wydarzenia. 

 

 


