
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KINA PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2 
 

W trosce o bezpieczeństwo widzów wprowadza się zasady bezpieczeństwa. 
Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kinie FORUM 

Zachęcamy do korzystania z kupna biletu drogą online i płatnościami kartą w kasie kina. 

 

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM 

1. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład repertuaru kina i ilość widzów zostają 

zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.  

2. W seansie mogą brać udział tylko widzowie zdrowi, nie objęci kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

3. Wchodząc na teren kina należy zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone przy wejściu. 

4. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: zakrywania ust i nosa. Maseczkę należy założyć 

przed wejściem do budynku 

5. Kino udostępnia  widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali. 

6. Widzowie mogą zajmować tylko miejsca wskazane w systemie sprzedażowym miejsc. 

7. Widzowie podczas seansu mogą zajmować rzędy naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca 

między widzami wskazane w systemie sprzedażowym miejsc. 

8. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: 

 widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 

 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, 

 osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

9. Widzowie powinni poinformować pracownika kina, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas 

seansu, w celu podjęcia stosowanych działań zgodnie z wytycznymi GIS.  

10. Po każdym seansie przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla widzów. 

11. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kinie należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans 

zgodny z aktualnym stanem prawnym). 

12. Opuszczając kino przez widzów należy pamiętać o zachowaniu wymaganego przepisami prawa odstępu. 

13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 

W trakcie zakupu biletów on-line lub przed wejściem na seans widzowie podają swoje dane kontaktowe. Dane zbierane 

są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o 

ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 
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