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Regulamin korzystania z kina GCK w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19
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Wszyscy widzowie, chcący uczestniczyć w seansie filmowym zobowiązani są do przestrzegania zapisów
niniejszego Regulaminu oraz ogólnych wytycznych sanitarnych wprowadzonych przez właściwe organy
i służby.
Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem, że nie posiadają objawów zakażenia
(np. gorączka, kaszel). Jeśli objawy chorobowe wystąpią u któregokolwiek widzów w trakcie trwania
seansu jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie obsługę kina, która to niezwłocznie wdraża
Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w GCK w Grajewie.
Każdy z widzów wchodzących do kina jest zobowiązany do odkażenia rąk płynem dezynfekującym,
znajdującym się przy wejściu.
Każdy z widzów jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w budynku kina.
Kasa kina sprzedaje bilety w taki sposób, aby miejsc zajętych było nie więcej niż 50% ogółu miejsc
dostępnych na widowni. Numerowane bilety oferowane są w rzędach naprzemiennie z zachowaniem
odstępu 1 wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między
widzami nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie 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;
W obecnej sytuacji epidemiologicznej preferujemy zdalny zakup biletów kinowych za pomocą platformy
internetowej Biletyna. W przypadku konieczności zakupu biletów w kasie kina wymagane jest używanie
przez kupujących maseczek ochronnych i zachowanie odpowiedniego dystansu w kolejce do kasy. Przy
zakupie biletu w kasie zachęcamy do korzystania z płatności w formie bezgotówkowej.
Po przybyciu na seans filmowy prosimy o unikanie skupiania się w grupy przed jego początkiem i jak
najszybsze zajęcie swoich miejsc na widowni. Przy wchodzeniu na widownię prosimy również
o zachowanie odpowiedniego dystansu.
Rodzice lub opiekunowie przybyli na seans z małymi dziećmi proszeni są o bezwzględne przestrzeganie
zakazu ich biegania po terenie widowni. W przypadku konieczności skorzystania z toalety również
uprasza się opiekunów o towarzyszenie dziecku.
Szatnia kina zostaje wyłączona z użytkowania.
W razie potrzeby z toalety, w tym samym czasie, może korzystać tyko jedna osoba lub rodzic/opiekun
wraz z małym dzieckiem.
Po zakończeniu seansu prosimy o opuszczenie budynku kina wyjściem/wyjściami wskazanymi przez jego
obsługę, z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego dystansu.
Widz powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Przy wejściu na widownię umieszczone są specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony
osobistej (chusteczki, rękawiczki, itp.), po użyciu których należy każdorazowo zdezynfekować dłonie.
Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi kina.

