
Załącznik do Zarządzenia Nr 268/VIII/2022  

Prezydenta Miasta Zgierza  

z dnia 21 czerwca 2022 roku 

Regulamin kina plenerowego Malinówka - Zgierz 

1. Pokazy kina plenerowego organizowane są przez Gminę Miasto Zgierz, 

zwaną dalej Organizatorem. (adres siedziby Organizatora: plac Jana 

Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz). 

2.  Pokazy organizowane są na terenie ośrodka „Malinka”. Istnieje 

możliwość zmiany lokalizacji, o czym uczestnicy zostaną poinformowani 

z wyprzedzeniem.  

3. Uczestnictwo w pokazach filmowych jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Liczba miejsc na pokazach filmowych jest ograniczona i wynosi 

maksymalnie 500 osób. 

5. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń 

Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących 

w szczególności organizacji, bezpieczeństwa oraz ochrony sanitarnej 

pokazów filmowych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być 

zgłaszane obsłudze pokazów filmowych / Organizatorowi. 

6. Uczestnictwo w pokazach filmowych jest nieodpłatne. 

7. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu: 

a) osobom zachowującym się agresywnie, 

b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan 

po użyciu środków odurzających, 

c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób 

i mienia, 

d) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której 

dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba że jest 

w towarzystwie opiekuna prawnego. 

8. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia: 

a) przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, 

środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych, itp.), 

b) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych, 
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c) przedmiotów uznanych przez obsługę pokazu filmowego 

za niebezpieczne. 

9. Na terenie kina zabrania się: głośnego zachowania zakłócającego 

oglądanie filmu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

niszczenia mienia Organizatora. 

10. Osoby niszczące mienie Organizatora ponoszą pełną odpowiedzialność 

za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 

materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

11. Podczas pokazów filmowych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu 

i dźwięku wyświetlanych filmów. 

12. Ze względu na organizację pokazów filmowych w terenie otwartym, 

pod gołym niebem, Organizator nie odpowiada za dyskomfort 

uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany 

do miejsca odbywającego się pokazu z uwzględnieniem zmieniających 

się warunków pogodowych. 

13. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów 

filmowych, w przypadku złych warunków atmosferycznych 

lub ze względów bezpieczeństwa. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania pokazu filmowego 

z powodu małej frekwencji uczestników - poniżej 5 osób. 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru pokazu 

filmowego bez podawania przyczyny. 

16. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie 

opuścić teren, na którym odbywają się pokazy filmowe, zgodnie 

z poleceniami obsługi pokazów filmowych / Organizatora. 

17. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, 

zobowiązany jest na wezwanie obsługi pokazu filmowego / Organizatora 

do natychmiastowego zaprzestania swoich czynów 

albo do natychmiastowego opuszczenia terenu, na którym odbywają się 

pokazy filmowe, a gdy tego nie zrobi obsługa pokazu filmowego, 

ma prawo wezwać Policję. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

na terenie, na którym organizowane są pokazy filmowe. Przedmioty 

zagubione lub porzucone na terenie, na którym organizowane są pokazy 

filmowe, można odebrać po uprzednim kontakcie z Organizatorem 

(tel. 42 714 32 96 / 42 714 32 95). 



19. Na terenie, na którym organizowane są pokazy filmowe, należy 

pozostawić po sobie porządek. 

20. Organizator utrwala przebieg pokazów filmowych dla celów dokumentacji 

oraz promocji pokazów i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek 

osób przebywających na terenie pokazów filmowych może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się 

na udział w pokazach filmowych, wyrażają jednocześnie zgodę 

na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub swoich 

podopiecznych, w przypadku osób małoletnich, wyłącznie w celach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

21. W celach promocji pokazów filmowych fotografie oraz nagrania filmowe 

będą mogły zostać opublikowane na stronach internetowych 

oraz portalach społecznościowych administrowanych 

przez Organizatora, jak również w materiałach promocyjnych 

wydawanych przez Organizatora w wersji papierowej. 

22. Mając na względzie zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką 

ochrony danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.miasto.zgierz.pl (w zakładce 

RODO) oraz w siedzibie Organizatora Placu Jana Pawła II nr 16, 95-

100 Zgierz. 

23. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień 

niniejszego regulaminu. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 

w dowolnym czasie. 

25. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl. 


