Regulamin udziału w pokazie filmowym na terenie Kina Samochodowego na PW
25.06.2021, godz. 21.30, teren BIS II

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zachowania się na terenie Kina Samochodowego (dalej zwanego
Kinem) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Pokazu filmowego (dalej zwanego
Pokazem).
2. Organizatorem Kina jest Politechnika Warszawska, adres Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554.
3. Pokaz filmowy na terenie Kina odbywać się będzie 25 czerwca 2021 roku (piątek) w
godzinach 21.30-24.00 na parkingu (BIS II_ między Wydziałem Inżynierii Lądowej i Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych). Wjazd na parking od ulicy Nowowiejskiej.
4. Do udziału w Pokazie na terenie Kina uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie.
5. Zaproszenia będą dystrybuowane przez Organizatora wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
6. Osoba, która zgłosi chęć udziału w Pokazie na terenie Kina zobowiązana jest wysłać
uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres: imprezy@pw.edu.pl. Formularz można pobrać
przez stronę: pw.edu.pl/kinosamochodowe.
7. Szacowana liczba samochodów uczestnicząca w jednym pokazie nie może przekraczać 43.
8. Wjazd na teren Kina możliwy jest nie wcześniej niż godzinę (60 minut) i nie później niż 5 minut
przed planowaną godziną rozpoczęcia seansu. Późniejsze przybycie Uczestnika na Pokaz
wiąże się z niewpuszczeniem go na teren Kina.
9. Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych miejsc parkingowych. Miejsce do parkowania
wskaże Straż Akademicka.
10. Zabronione jest na terenie Pokazu:
1) przebywanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych;
2) nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video;
3) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych;
4) palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
5) używanie klaksonów.

§2
Obostrzenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19

1. Każdy Uczestnik pokazu przy wjeździe na teren Kina zostanie poproszony o poddanie się
bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez Straż
Akademicką przed wjazdem na teren Politechniki Warszawskiej. W tym celu należy założyć
maseczkę zakrywającą usta i nos oraz uchylić okno umożliwiające pomiar. Pomiar dotyczy
wszystkich osób w samochodzie.
2. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka
wraz ze współpasażerami nie będzie mogła uczestniczyć w Pokazie i nie zostanie wpuszczona
na teren Kina.
3. Liczba osób w samochodzie nie może przekraczać więcej niż połowę miejsc siedzących.
Wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa maseczką
w czasie przebywania w samochodzie.
4. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany jest mieć przy sobie zaproszenie w formie
papierowej i wystawić je na desce rozdzielczej od strony kierowcy, tak by było widoczne dla
Straży Akademickiej.
5. Wjazd na teren Kina, obsługa umożliwi jedynie samochodom osobowym
o wysokości do 1,5 metrów. Zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów,
autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5t
wyższych niż 2,0 m.
6. Zabrania się wysiadania z samochodu podczas seansu w innym celu niż skorzystanie z toalety
lub w przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem. W przypadku
kolejki do sanitariatów Uczestnicy muszą zachować co najmniej 1,5-metrowy dystans od
siebie.
7. Miejsca na terenie Kina są nienumerowane. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany jest do
zajęcia miejsca wskazanego przez Straż Akademicką lub obsługę Kina, co uwarunkowane
będzie wysokością pojazdu Uczestnika oraz odległością, którą należy zachować pomiędzy
pojazdami.
8. Dodatkowo Uczestnicy Pokazu zobowiązani są do:
- kulturalnego zachowania się względem innych uczestników Kina i przestrzegania norm społecznych;
- niezwłocznego opuszczenia terenu Kina po zakończeniu Pokazu;
- stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i przepisów prawa powszechnie
obowiązującego wydanych w związku z ogłoszonym na terenie RP stanem epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym
niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: pw.edu.pl/kinosamochodowe.
3. Udział w Pokazie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na upublicznienie wizerunku w celu
relacji z tego Pokazu.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.

5. Uczestnik Pokazu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie, gdzie odbywa się Pokaz w stosunku do innych jego Uczestników, jak i za
szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Kina
podczas Pokazu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody OC samochodów spowodowane na
terenie Kina podczas Pokazu.
8. Na terenie Kina podczas Pokazu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a
także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych
specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
9. Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania świateł w
pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
10. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Pokazu z przyczyn od niego
niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej, żałoby narodowej czy złych warunków
atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich
mieniu.
11. Za warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się seansu nie uważa się padającego
deszczu. Decyzję o odwołaniu Pokazu podejmuje każdorazowo Operator, o ile obowiązujące
przepisy nie stanowią inaczej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Pokazu osób, które w swobodnej ocenie
Organizatora naruszają którekolwiek zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszym
Regulaminie.
Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym
Małgorzata Dudkiewicz, radca prawny 8 czerwca 2021 r.

