REGULAMIN

”Kino w Arenie - Cinema Weekend”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje w dniu 03 oraz 04 lipca 2020 roku, na terenie imprezy „Kino w Arenie
– Cinema Weekend” , którego organizatorem jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w prowadzonej projekcji
filmowej oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem
imprezy.
2. „Kino w Arenie – Cinema Weekend” jest imprezą o charakterze rozrywkowym, przeznaczoną
dla osób pełnoletnich oraz dla osób małoletnich, pozostających pod bezpośrednią opieką
osób
dorosłych
3. Wjazd pojazdem i wejście na teren imprezy, oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu obiektu Areny
Gliwice
4. Regulamin imprezy, udostępniony jest dla uczestników, przed wjazdem / wejściem na teren
imprezy oraz na stronie internetowej organizatora : https://arenagliwice.com

§ 2 Zakres obowiązków Organizatora,
odwołanie i zmiana programu imprezy

1. Do obowiązków Organizatora imprezy, należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu,
wstępu na teren imprezy, w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza
organizacyjnego imprezy.
2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy, bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn,
za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku, posiadaczowi biletu
przysługują uprawnienia, przewidziane przepisami prawa.
3. Organizator ma prawo zmienić datę, oraz program imprezy, z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy, lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora, obiektywna
przyczyna, uniemożliwiająca przeprowadzenie projekcji filmu oraz przypadki, gdy zmiana
spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego
lub mienia albo konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu, przed rozpoczęciem imprezy, za zwrotem kwoty, na
jaką bilet opiewa.

§ 3 Informacje szczegółowe
1. W miejscu imprezy mogą przebywać oraz w niej uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby
małoletnie, pozostające pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
2. Impreza, jest imprezą o charakterze rozrywkowym, zamkniętą, biletowaną i płatną.
3. Podstawą uczestnictwa w imprezie, jest zakup i posiadanie ważnego biletu wstępu / wjazdu.
4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia / wjazdu na teren imprezy.
5. Organizator zapewnia pracowników obsługi / pracowników Ochrony oraz obsługę
gastronomiczną.
6. W razie wypadku, zasłabnięcia osoby lub wystąpienia innych dolegliwości zdrowotnych,
należy zgłosić się do pracowników obsługi / pracowników Ochrony.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami imprezy, należy o tym
fakcie niezwłocznie poinformować pracowników obsługi / pracowników Ochrony, aby nie
dopuścić do wystąpienia zdarzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego albo mienia.
8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy,
wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność
organizatora, jak również innych podmiotów oraz do przestrzegania zasad niniejszego
regulaminu.

§ 4 Bezpieczeństwo imprezy
1.

Pracownicy Ochrony są uprawnieni do:
a) sprawdzenia osób pod względem posiadania biletu, uprawniającego do uczestnictwa i
przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia jego braku, wezwania tych osób do
opuszczenia terenu imprezy
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
że osoby te posiadają broń palną, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne
przedmioty, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające
lub substancje psychotropowe
d) wydawania poleceń do zachowania zgodnego z prawem, osobom zakłócającym ład i
porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia
terenu imprezy
e) użycia środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w art. 36.1 ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia

2.

Organizator zabrania wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom, które:
a) nie podporządkowują się postanowieniom niniejszego regulaminu,

b) posiadają broń palną, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty,
c) posiadają wyroby lub napoje alkoholowe ( poza zakupionymi na terenie imprezy ),
d) posiadają środki odurzające, substancje psychotropowe, dopalacze
e) których stan psychofizyczny i zachowanie wskazują na fakt, iż znajdują się w stanie
nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających albo dopalaczy
f) swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, lub innych
uczestników imprezy, a także stwarzają zagrożenie dla ładu i porządku publicznego.
Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren
imprezy, lub zostaną z niego wydalone, bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.
3.

4.

5.

6.

Osoba, która nie wykonuje polecenia, wydanego przez pracowników Ochrony , na podstawie
obowiązujących przepisów, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy, podlega wydaleniu z
obiektu
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, organizator może zamienić
uczestnikowi miejsce siedzące na sektorze, lub miejsce parkowania pojazdu na inne.
Zabrania się wnoszenia na teren imprezy :
a) broni palnej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, oraz innych
przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego
b) środków odurzających, substancji psychotropowych, dopalaczy
c) urządzeń do wytwarzania hałasu
d) aparatów fotograficznych i kamer z wymienną optyką, wskaźników laserowych
e) flag i transparentów oraz innych materiałów, zawierających treści o charakterze
rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnych oraz demonstrujących
poglądy o charakterze ideologicznym i politycznym
f) wprowadzania zwierząt ( za wyjątkiem psów asystujących, po okazaniu przez osobę
niepełnosprawną certyfikatu, potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o
wykonaniu wymaganych szczepień )
Obowiązki gości „Kino w Arenie – Cinema Weekend” :
a) kierowcy wjeżdżający na teren imprezy „Kino w Arenie – Cinema Weekend”, zobowiązani
są do podporządkowania się poleceniom, wydawanym przez pracowników obsługi /
pracowników Ochrony
b) zabrania się samowolnego wjazdu i zajmowania miejsc parkingowych na płycie Areny
Głównej
c) zajmowanie miejsc parkingowych na płycie Areny, odbywa się tylko i wyłącznie na
wyraźne polecenie i wskazanie pracownika obsługi / pracownika Ochrony ( słowne lub
gestem )
d) po prawidłowym zaparkowaniu pojazdu, należy wyłączyć silnik i wyłączyć oświetlenie
zewnętrzne samochodu
e) kierowcy samochodów typu Crossover, Minivan, Van, Pick-up zobowiązani będą do
zajmowania wskazanych im miejsc parkingowych w ostatnich rzędach, ze względu na

wysokość pojazdu, która to mogłaby być przyczyną ograniczonej widoczności dla innych
uczestników projekcji filmowej

f)

każdy uczestnik imprezy, który zajmuje miejsce siedzące na sektorze, lub wyznaczone
miejsce do parkowania na płycie Areny Głównej, ma obowiązek zachowania zgodnego z
prawem, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych osób i dla mienia oraz jest
zobowiązany stosować się do poleceń pracowników obsługi / pracowników Ochrony lub
wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji
g) widzowie mogą przebywać tylko i wyłącznie w miejscach / obszarach wyznaczonych dla
publiczności
h) po zakończeniu seansu filmowego, uruchamianie pojazdów i opuszczanie obiektu Areny
Gliwice, odbywa się w kolejności wskazanej tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie
pracownika obsługi / pracownika Ochrony ( słowne lub gestem )

7.

Podczas trwania imprezy, projekcji filmu, zabrania się :
a) uruchamiania silnika pojazdu, po jego wcześniejszym prawidłowym zaparkowaniu w
wyznaczonym/ wskazanym miejscu
b) włączania oświetlenia pojazdu, podczas trwania projekcji filmu
c) używania sygnałów dźwiękowych pojazdu
d) rzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz zaśmiecania terenu imprezy
e) rozniecania ognia, używania środków pirotechnicznych, itp.
f) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów
g) naruszenia nietykalności cielesnej pracowników obsługi / pracowników Ochrony lub innych
uczestników imprezy
h) nieuzasadnionego opuszczania pojazdu i wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla
uczestników imprezy
8.

Osoby, przy których ujawnione będą środki odurzające, substancje psychotropowe,
dopalacze, broń lub inne przedmioty, których posiadanie jest zabronione, zostaną ujęte i
niezwłocznie przekazane funkcjonariuszom Policji
9. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego, podczas trwania imprezy,
podlegają odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń
oraz innych przepisów mających zastosowanie i obowiązujących w trakcie popełnienia czynu
10. Osoby, które dopuściły się wyrządzenia szkody w mieniu, zobowiązane są do poniesienia
kosztów związanych z jego naprawą

§ 5 Bezpieczeństwo sanitarne podczas imprezy
W trwającym obecnie stanie epidemii, zobowiązuje się widzów, do postępowania według
ściśle określonych wytycznych, co zmierzać ma do zminimalizowania ewentualnego ryzyka, zarażenia
się wirusem Sars-Cov-2.

Zachowując środki ostrożności, a także stosując się do zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju, wdraża się niżej wymienione procedury, które to
obowiązywać będą podczas organizacji i uczestnictwa w projekcji filmowej.
- osoby wchodzące / wjeżdżające do kina, zobowiązane są do dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu
dezynfekującego, udostępnionego w oznaczonych pojemnikach przy każdym z wejść / wjazdów
- osoby oczekujące w kolejce, na wejście do kina, zobowiązane są do zachowania co najmniej 2
metrów odległości od innych
- każdy z widzów, zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej, poprzez zakrycie ust i
nosa maseczką lub przyłbicą ochronną
- dla widzów udostępnia się miejsca wyznaczone na sektorach poziomu pierwszego, nie więcej niż
50% miejsc, przy zachowaniu procedury, iż widzowie zobowiązani są zajmować co drugie miejsce, w
wyznaczonych rzędach
- z obowiązku pozostawiania wolnego miejsca pomiędzy widzami są :
osoby, które przyszły na seans filmowy z dzieckiem poniżej 13 roku życia
opiekunowie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
osoby wspólnie zamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
- dla widzów, którzy seans filmowy będą oglądać ze swoich pojazdów, udostępnia się miejsca
wyznaczone na płycie Areny Głównej
- kierowcy wjeżdżający na teren kina, zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom
wydawanym przez pracowników obsługi
- widzowie powinni unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, biorącymi udział w seansie
filmowym ( nie podawać ręki podczas przywitania )
- w miarę możliwości włączniki/wyłączniki światła, przyciski w windzie, klamki przy drzwiach naciskać
łokciem lub kostką zagiętego palca
- każda osoba powinna zachować odpowiedni dystans pomiędzy innymi widzami
- goście oglądający seans filmowy ze swoich pojazdów, również zobowiązani są do zachowania
obowiązującego dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wydarzenia ( np. przy przemieszczaniu się
do toalety )
Powyższe zasady postępowania, które mają na celu zapewnienie widzom bezpieczeństwa, podczas
organizowanego seansu filmowego, udostępnione są na stronie internetowej organizatora
www.arenagliwice.com

§ 6 Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zagubione na terenie, na którym odbywa się impreza
2. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków,
mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
3. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w
konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4. Odsprzedaż, lub próba odsprzedaży biletu w cenie wyższej niż wydrukowana, lub użycie
w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet.
5. Wstęp osób małoletnich do lat 13 na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu
ważnego biletu wstępu i pod opieką opiekunów.

§ 7 Utrwalenie przebiegu imprezy
1.

2.

Organizator prowadzi monitoring obszaru, na którym odbywa się impreza, a w szczególności
rejestruje zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, w celu zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminu oraz obowiązujących
przepisów podczas trwania imprezy, a także dla prawidłowego zebrania materiału
dowodowego dla potrzeb postępowania, w przypadku zaistnienia zdarzenia, gdzie naruszone
zostaną obowiązujące przepisy prawne
Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku, obrazu marki pojazdu z numerem rejestracyjnym, zarejestrowanego podczas
imprezy organizowanej przez Arena Operator Sp. z o.o., dla celów marketingowych. Zgoda
udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również
rozpowszechnianie wizerunku i obrazu przez osoby trzecie, w ramach nadawania oraz
publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących
imprezy

§ 8 Klauzula informacyjna – monitoring
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o
ochronie danych ), Arena Operator Sp. z o.o. informuje, że :
Administratorem danych osobowych, pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Arena
Operator Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 59C w Gliwicach ( „Arena Gliwice” ).
Na czas trwania imprez przeprowadzanych w obiekcie Arena Gliwice, Administratorami danych stają
się podmioty organizujące daną imprezę. Pełną listę organizatorów imprez można znaleźć pod
adresem https://arenagliwice.com , lub bezpośrednio kontaktując się z Areną Gliwice.
System monitoringu zainstalowany jest na obiekcie Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50. Można z
nami kontaktować się e-mailowo oraz telefonicznie biuro@arenagliwice.com, 32 444-26-00.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych
osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej.
Monitoring obejmuje :
 Wejście A
 Wejście B
 Wejście C

 Wejście D
 Wejście E
 Wejścia przez wszystkie klatki schodowe
 Wejście do „Małej Areny”
 Wszystkie wjazdy na parkingi
 Wszystkie wejścia na parkingi
 Chodniki objęte obszarem rejestracji monitoringu
 Teren przyległy wokół Areny Gliwice
 Mała Arena
 Budynek parkingu
 Arena Główna oraz jej kondygnacje :
1. Poziom „zero”. Przyziemie pełniące funkcje zaplecza imprez masowych, w skład którego
wchodzą szatnie, pomieszczenia odnowy biologicznej, magazyny sprzętu i urządzeń oraz
dolna część parkingu.
2. Poziom „1”. Wejścia do obiektu przeznaczone dla uczestników imprez. Ponadto kasy,
restauracje, szatnie, toalety.
3. Poziom „2”. Pomieszczenia z przeznaczeniem dla gości specjalnych ( VIP ). Zawiera wydzielone
loże, reżyserkę, pomieszczenia dla służb, restauracje. Poziom ten jest wydzielony od reszty
obiektu.
4. Poziom „3”. Ogólnodostępny. Wejścia / wyjścia na trybuny dla widzów / gości.
5. Trybuny.
6. Boisko / płyta.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 60 dni.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz
ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce
Prywatności pod adresem www.arenagliwice.com

