
skwer
Kisiela

biuro

informacji

promocji

Gminy Piaseczno
mrg.piaseczno.eu

Młodzieżowa Rada

2018

1. Organizatorem Piaseczyńskiego Kina Plenerowego jest Gmina Piaseczno. Projekcje odbywają 
się w piątki przez cały okres wakacji od 6 lipca do 31 sierpnia oraz kino nieme 7 września.

2. Miejsce projekcji: Piaseczno, skwer Kisiela przy ul. Kościuszki.

3. Projekcje poszczególnych tytułów odbywać się będą w następującej kolejności:
 „Facet na miarę” - 6 lipca godz. 21.30
 „Najlepszy” - 13 lipca godz. 21.30
 „Zanim zasnę” - 20 lipca godz. 21.30
 „Księgowy” - 27 lipca godz. 21.30
 „Klucz do wieczności” - 3 sierpnia godz. 20.30
 „Rekiny Wojny” - 10 sierpnia godz. 20.30
 „Kryptonim Uncle” - 17 sierpnia godz. 20.30
 „Carte Blanche” - 24 sierpnia godz. 20.30
 „Jutro będziemy szczęśliwi” - 24 sierpnia godz. 20.30
POKAZ FILMU NIEMEGO z muzyką na żywo - 7 września godz. 20.00

4. Projekcje rozpoczynają się w lipcu o godz. 21.30, a w sierpniu o godz. 20.30

5. Organizator nie pobiera od uczestników żadnych opłat za udział w projekcjach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu projekcji ze względów pogodowych. 
Przesunięcie projekcji nie zmienia dalszego porządku wyświetlania filmów. 

7. Organizator poda nowe terminy projekcji w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie 
ogłoszenia w miejscu pokazu i umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej 
gminy www.piaseczno.eu.

8. Wszyscy uczestniczą w pokazie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

9. Organizator nie kontroluje wieku widzów.

10. Podczas projekcji obowiązuje:
  - kulturalne zachowanie,
  - zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.

11. Każdy kto uczestniczy w projekcji, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego 
regulaminu. 

12. Podczas projekcji w imieniu organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów 
regulaminu czuwać będą pracownicy ochrony. Uczestnik pokazu naruszający powyższe zasady 
może zostać wyproszony z terenu, na którym odbywa się pokaz. 

13. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pokaz może zostać przerwany.
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