
Regulamin korzystania z usług kina Kadr 

w okresie ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno zwiedzających jak i pracowników, Pałac Kultury 

Zagłębia (zwany dalej PKZ) wprowadza procedurę sanitarną dotyczącą sposobu korzystania z oferty 

Kina Kadr w PKZ. Będzie ona aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji. 

Informacje dla widzów: 

1. Bilety na seanse filmowe są sprzedawane online (www.bilety.palac.art.pl) oraz w kasie PKZ. 

Zalecamy korzystanie ze sprzedaży online bez potrzeby wydruku biletów w formie 

papierowej. Przed wejściem na seans filmowy należy okazać bilet elektroniczny bileterowi np. 

na smartfonie. 

2. W  przypadku korzystania z zakupów w kasie PKZ zalecamy korzystać z rezerwacji telefonicznej 

32 733 88 01 (w godzinach pracy kasy) lub 32 733 88 15 (pon.-pt. 8:30 – 16:00) oraz prosimy 

przy zakupie o podanie pracownikowi danych kontaktowych. 

3. Do sprzedaży dopuszczona jest ilość miejsc, ujęta jako obowiązująca w aktualnym 

rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                    

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

4. Seanse w kinie Kadr odbywają się według repertuaru znajdującego się na stronie 

www.palac.art.pl oraz w gablocie przy wejściu do sali kinowej. 

5. Sala kina Kadr jest wyposażona w wentylację mechaniczną. Sala jest wietrzona zarówno przed 

jak i po każdym seansie. 

Wytyczne dla widzów: 

1. Widz po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 

2. Widz przed wejściem do budynku PKZ ma obowiązek założyć maskę i pozostać w niej w trakcie 

całego pobytu w budynku, w tym w trakcie seansu filmowego. 

3. Widzowie w trakcie zakupów biletów w kasie PKZ oraz przy wejściu bezpośrednio do sali kina 

powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. 

4. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo. 

5. Po zakończeniu seansu prosimy widzów o opuszczanie sali kina oraz budynku PKZ  

z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu. 

 
Pozostałe informacje: 

1. Na terenie PKZ zostaje wydzielone osobne pomieszczenie dla osób, co do których zaszło 

podejrzenie zakażenia koronawirusem. 

2. W toaletach umieszczona jest instrukcja mycia rąk według rekomendacji GIS,                                                                    

z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość). 
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