
Regulamin Kina Plenerowego 
 
w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wprowadza się 
następujące zasady obowiązujące podczas seansów kina plenerowego: 
 

1. Podczas seansów zostanie wytyczona strefa kinowa, ograniczona do 
liczby widzów nie większej niż 150 osób. Wejście na strefę możliwe 
będzie tylko dla zapisanych osób, które dokonały zgłoszenia i otrzymały 
potwierdzenie. Lista osób zapisanych będzie weryfikowana przez obsługę 
kina. 

2. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości - 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa zostały wyznaczone 
miejsca (leżaki) oddalone są od siebie o co najmniej 2,0 m. Zasada nie 
dotyczy  osób uczestniczących w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku 
życia, 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, a także osób wspólnie zamieszkujących 
lub gospodarujących. 

3. Każdy z widzów przed i w trakcie musi pozostać na wyznaczonym 
miejscu. Podczas pokazu filmowego dopuszczalny jest tylko i wyłącznie 
ruch pieszy w nagłych przypadkach. Po seansie kinowym widzowie 
opuszczają kino zachowując 1,5 metrowy odstęp. Pierwszeństwo mają 
osoby, zajmujące zewnętrzne rzędy leżaków.  

4. 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 u obsługi  kina plenerowego. 

5. Każdy uczestnik pokazu przy wejściu na teren kina plenerowego zostanie 
(za zgodą) poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, 
przeprowadzonemu 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. 

6. Urząd Gminy Michałowice, jako administrator danych, przetwarza dane 
osobowe w ramach tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze 
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 i w związku 
z wydanymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 

7. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też 
do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i 
podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na 
podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są mogą być 
przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. Osobie 
której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo 
ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 
prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 

8. Użytkownikom strefy kinowej zostanie udostępniony płyn odkażający.  

9. Uczestnictwo w kinie plenerowym jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu.  

 


