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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA MIKROKLIMAT 
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W MROZACH 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Wstęp na salę kinową jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu . 
3. Bilet ważny jest jedynie na określony seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę. 
4. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony. 
5. Na terenie kina obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych. 
6. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przebywać na terenie kina. 
7. Na sali kinowej zabrania się: 
 a) spożywania jakichkolwiek posiłków i napojów, 
 b) dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku podczas projekcji filmowych, 

c) korzystania z telefonów podczas projekcji filmowych, 
d) zachowania, które może zakłócać oglądanie projekcji filmowych. 

8. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kina. 
9. Cennik biletów: 
 seanse dla dzieci i familijne, seanse grupowe: 2D: 11 zł, 3D: 15 zł 
 seanse dla dorosłych:     2D: 15 zł, 3D: 18 zł 
 Karta Dużej Rodziny Mrozy 3+:   dziecko: 7 zł, dorosły: 10 zł 
       Możliwa jest zmiana cen biletów na poszczególne seanse lub cykle filmowe. 
10. Kasa jest otwarta 45 min. przed seansem. 
11. Bilety na otwarte seanse filmowe można rezerwować telefonicznie (tel. 514 443 785) 
       lub osobiście w biurze Gminnego Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. 
12. Miejsca na sali kinowej są nienumerowane. 
13. Zarezerwowany bilet można zakupić w dniu seansu od momentu otwarcia kasy. W przypadku 
       niezakupienia biletu na 15 minut przed rozpoczęciem seansu rezerwacja zostaje anulowana. 
14. Punkt 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do odbioru okazjonalnych bezpłatnych wejściówek. 
15. Zakup biletu z uwzględnieniem zniżki na Kartę Dużej Rodziny Mrozy 3+ jest możliwy po dokonaniu  
       identyfikacji posiadacza karty poprzez okazanie pracownikowi kina dokumentu ze zdjęciem. 
16. Płatności można dokonywać tylko gotówką. 
17. Zwrot zakupionych biletów nie jest możliwy za wyjątkiem sytuacji braku możliwości obejrzenia seansu 
      filmowego lub jego części z przyczyn leżących po stronie kina. 
18. Na czas seansu 3D kino bezpłatnie użycza każdemu widzowi 1 szt. okularów 3D, które po seansie należy  
       niezwłocznie zwrócić w niepogorszonym stanie pracownikowi obsługi. 
19. Każda osoba przebywająca na terenie kina ma obowiązek stosowania się do poleceń i decyzji obsługi  
       kina. 
20. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić z sali kinowej i z terenu kina osobę, która nie stosuje się do  
       zapisów regulaminu oraz do jego poleceń. W przypadku braku reakcji na wydane polecenie możliwe 
       jest przerwanie projekcji filmowej do czasu spełnienia polecenia lub przybycia służb porządkowych. 
21. Osoba, która nie stosuje się do poleceń obsługi kina i zapisów regulaminu  może być zobowiązana do 
       pokrycia wszelkich szkód spowodowanych swoim zachowaniem. 
22. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach. 
 

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM EPIDEMII COVID-19: 
1. Każda osoba przebywająca na terenie kina ma obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnej   
    maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego, odzieży lub jej części. 
2. Przy wejściu na teren kina i na salę kinową oraz analogicznie przy wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk. 
3. Szatnia jest nieczynna. 
4. W czasie projekcji filmowej na terenie poczekalni mogą przebywać tylko pracownicy kina. 
5. Kino udostępnia 62 miejsca na sali kinowej, co stanowi 50% wszystkich miejsc.  


