
REGULAMIN KINA 60 KRZESEŁ W MIEJSKIM OŚRODKU SZTUKI  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 
 
 

 

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w seansach oraz wydarzeniach artystycznych 
organizowanych w Kinie 60 krzeseł i DKF Megaron. 
 
2. Osoby, które zakupią bilet na seanse akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 
zobowiązują się go bezwzględnie przestrzegać. 
 
3. Osoba, która zaobserwowała u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej, po kontakcie  
z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie powinna przychodzić  
na seans. Powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu 
uzyskania porady medycznej lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie 
Wlkp. 
 
4. Każda osoba wchodząca do budynku MOS zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem 
dezynfekującym. 
 
5. Każda osoba wchodząca do budynku MOS jest zobowiązana zasłaniać usta oraz nos maseczką. 
Osoby nieposiadające maseczki nie będą dopuszczone do udziału w wydarzeniu artystycznym lub 
seansie kinowym. 
Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolnieni są: 
- dziecko do 5 lat, 
- osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:  
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej  
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,  
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,  
c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 
 
6. Widzowie niedopuszczeni do udziału w seansie mogą ubiegać się o zwrot biletów zakupionych 
w kasie kina lub online - zgodnie z zasadami zwrotu biletów w Regulaminie ogólnym kina. 
 
7. W budynku MOS widzowie mogą poruszać się po miejscach ogólnodostępnych (np. hol, 
toaleta) z zachowaniem 1,5 metrowych odstępów. 
 
8. W kolejce do kasy oraz wchodząc i wychodząc z sali kinowej widzowie muszą zachować  
1,5 metrowe odstępy. 
 
9. W przypadku kolejki do sanitariatów widzowie muszą zachować 1,5 metrowe odstępy  
od siebie. W toalecie może przebywać tylko jedna osoba. Ograniczenie nie dotyczy osób 
niepełnosprawnych ruchowo i dzieci do lat 7, które mogą przebywać w toalecie z opiekunem. 
 
10. Maksymalna liczba osób biorących udział w pojedynczym seansie filmowym oraz zasady 
uczestnictwa określone zostały zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. 
Maksymalna liczba osób może zostać zmniejszona z uwagi na bezpieczeństwo widzów  
po konsultacji z Dyrektorem MOS lub Kierownikiem Działu Filmu. 
 
11. W dyskusji po seansie w ramach DKF Megaron - do odwołania - mogą uczestniczyć wyłącznie 
członkowie Klubu. 



 
12. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: 
- zakrywania ust i nosa (z nakazu wyłączone są osoby wskazane w punkcie 5. Regulaminu),  
- zajmowania wyznaczonych miejsc w rzędach w sali kinowej bądź zajmowania krzeseł na sali 
multimedialnej bez ich przestawiania i z zachowaniem wyznaczonych odstępów, 
 
13. W sali kinowej, multimedialnej, jak i w holu Miejskiego Ośrodka Sztuki, obowiązuje całkowity 
zakaz konsumpcji. 
 
14. Zalecane jest kupowanie biletów metodą online przez portal Bilety24.pl. 
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania wydarzenia artystycznego 
lub seansu w przypadku nieprzestrzegania przez widzów zasad i wytycznych bezpieczeństwa 
opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 
16. Po każdym seansie następuje dezynfekcja klamek drzwi, podłokietników foteli oraz w miarę 
możliwości wietrzenie sali kinowej lub multimedialnej. 
 
17. Sprzątanie oraz dezynfekcja ogólnodostępnych toalet odbywa się ze zwiększoną 
częstotliwością - minimum raz na godzinę. 
 
18. Dla publiczności seansów filmowych i wydarzeń artystycznych nie jest dostępna szatnia. 
 
19. Organizator przeszkolił pracowników obsługi w zakresie szczegółowych wytycznych GIS. 
 


