Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018
Dyrektora
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury
-Międzynarodowego Centrum Ceramiki
w Bolesławcu z dnia 16.02.2018 r.

REGULAMIN
Sali kinowej CIK Orzeł
BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY-MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM CERAMIKI

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali kinowej CIK Orzeł
1. Wstęp do sali kinowej CIK Orzeł jest możliwy za okazaniem ważnego
biletu.
2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w Centrum
Integracji Kulturalnej „Orzeł” zabrania się:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

4.
5.

dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku,
(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia
04.02.1994 r.),
korzystania z telefonów komórkowych,
spożywania alkoholu i palenia papierosów,
głośnego zachowywania, zakłócającego oglądanie filmu lub
uczestnictwa w imprezie,
wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących,
ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych),
wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób
niewidomych i niedowidzących.
W razie naruszenia któregokolwiek z podpunktów pkt.2, pracownik
Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” ma prawo interwencji
(przerwanie seansu lub wyproszenie osoby naruszającej Regulamin bez
prawa do zwrotu należności za bilet).
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
nie będą wpuszczane do sal kinowych.
Pracownik Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” ma prawo odmówić
wstępu do obiektu osobie zachowującej się niekulturalnie, wulgarnie,
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niegrzecznie wobec klientów albo pracowników kina, w sposób
zagrażający ich bezpieczeństwu lub w inny sposób zakłócający
korzystanie z kina.
6. Za rzeczy pozostawione w budynku CIK „Orzeł”, BOK-MCC nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić porządek.
8. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na
Policję (sale CIK „Orzeł” są monitorowane).
9. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów na sali kinowej
CIK „Orzeł”.
10. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie

11.

12.

13.

14.

15.

pod numerem telefonu 75 645 32 92, on-line na
www.kino.boleslawiec.pl lub osobiście w Kasie Kina FORUM, czynnej
codziennie od godziny 10.00.
Zarezerwowane bilety na seanse filmowe można odebrać najpóźniej do
30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie
rezerwacja ta zostanie anulowana.
Rezerwacja na wydarzenia typu kabaret, spektakl, koncert ważna jest
tylko 14 dni. Później zostaje automatycznie anulowana. Na wskazane
powyżej wydarzenie zwrotów biletów nie przyjmujemy
Sala kinowa CIK „Orzeł” posiada 100 miejsc siedzących w tym: 30
miejsc na sofach oraz 70 miejsc na krzesłach. Miejsca nie są
numerowane. O wyborze miejsca decyduje widz.
Zwrotu lub wymiany biletu (dotyczy wyłącznie seansu filmowego)
można dokonać najpóźniej na dwie godziny do planowanego
rozpoczęcia się seansu, na jaki został on zakupiony, okazując bilet
wraz z paragonem fiskalnym.
Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają
zamianie na gotówkę.

16. Cena biletu to 15 zł. Ceny biletów na projekcje filmów w systemie 2D
mogą ulec zmianie na żądanie dystrybutora filmu lub na skutek akcji
promocyjnej.

