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 kasjerowi danych
kontaktowych.
3. Przy zakupach biletów zarówno online, jak i w kasie, widz składa oświadczenie
dotyczące stanu zdrowia i jeżeli wystąpią u niego objawy choroby nie weźmie udziału
w seansie filmowym, informując o tym PKZ.
4. W przypadku nie złożenia przez widza oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie
ma możliwości zakupu biletu na seans filmowy zarówno w kasie PKZ jak i online.
5. Do sprzedaży dopuszczone jest maksymalnie 50% miejsc, które są dostępne
naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek
zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
6. Seanse w kinie Kadr odbywają się według repertuaru znajdującego się na stronie
www.palac.art.pl oraz w gablocie przy wejściu do sali kinowej.
7. Sala kina Kadr jest wyposażona w wentylację mechaniczną. Sala jest wietrzona
zarówno przed jak i po każdym seansie.
Wytyczne dla widzów:
1.
2.
3.

Widz po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie.
Widz przed wejściem do kina Kadr będzie miał możliwość ponownego zdezynfekowania
dłoni.
Widz przed wejściem do budynku PKZ ma obowiązek założyć maskę i pozostać w niej na
czas całego pobytu w budynku w tym w trakcie seansu filmowego.

4.
5.
6.
7.

Widzowie w trakcie zakupów biletów w kasie PKZ oraz przy wejściu bezpośrednio do sali
kina powinni być oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo.
Po zakończeniu seansu prosimy widzów o opuszczanie sali kina oraz budynku PKZ
z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
Widz po wyjściu z kina będzie miał możliwość wyrzucenia jednorazowych rękawiczek do
oznaczonego kosza na śmieci oraz ponownej dezynfekcji dłoni.

Wytyczne dla pracowników PKZ:
1. Pracownik Punktu Informacyjnego umieszczonego na holu głównym, pracownicy BMS-u,
bileterzy, kinooperator oraz personel sprzątający muszą być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
2. Pracownik BMS-u, Punktu informacyjnego, bileter lub kinooperator nadzorują
przestrzeganie przez osoby wchodzące zasad bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi dla
klientów).
3. Po opuszczeniu przez widzów sali kina, kinooperator ma obowiązek wywietrzyć salę oraz
zdezynfekować wszelkie klamki oraz uchwyty.
4. Personel sprzątający ma obowiązek opróżnienia pojemników ze zużytymi rękawiczkami
oraz sprzątnięcia i dezynfekcji wyznaczonych toalet, z zastosowaniem wszystkich
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
5. Kinooperator pełni rolę koordynatora do spraw zdrowotnych i jest odpowiedzialny za
zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego
kontaktu z wyznaczoną osobą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Dąbrowie Górniczej – tel. 795 513 569; 795 513 581; 536 746 412.

Pozostałe informacje:
1. Na terenie PKZ zostaje wydzielone osobne pomieszczenie dla osób, co do których
zaszło podejrzenie zakażenia koronawirusem.
2. W toaletach umieszczona jest instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS,
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia
wysokość).

