
Regulamin Piaseczyńskiego Kina Plenerowego - Piaseczno 2021 
 
 
1. Organizatorem Piaseczyńskiego Kina Plenerowego jest Gmina Piaseczno. Projekcje odbywają się w piątki 
przez cały okres wakacji od 2 lipca do 27 sierpnia. 
 
2. Miejsce projekcji: Piaseczno, skwer Kisiela przy ul. Kościuszki. 
 
3. Projekcje poszczególnych tytułów odbywać się będą w następującej kolejności: 
„Parasite” - 3 lipca godz. 21.30 

„Teraz albo nigdy” - 9 lipca godz. 21.30 

„(Nie)znajomi” - 16 lipca godz. 21.30 

„Palm Springs” - 23 lipca godz. 21.30 

„Bodyguard Zawodowiec” - 30 lipca godz. 21.30 

„Siedem sióstr” - 6 sierpnia godz. 21.00 

„Świat w ogniu” 13 sierpnia godz. 21.00 

„Bez litości 2” – 20 sierpnia godz. 21.00 

„I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!” – 27 sierpnia godz. 21.00 

 
4. Projekcje rozpoczynają się w lipcu o godz. 21.30 (wejście od godz. 21.00), a w sierpniu o godz. 21.00 
(wejście od 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.  
 
 
  



Bezpieczeństwo epidemiologiczne 
 

12. W kinie plenerowym nie mogą brać udziału osoby: 

a) z objawami infekcji tj. kaszlem, gorączką (powyżej 37,5°C), bólami mięśni, trudnościami z oddychaniem 
itp. W przypadku wątpliwości, każdy uczestnik przed wejściem na Teren Projekcji, może zwrócić się do 
obsługi zapewnionej przez Organizatora o przeprowadzenie bezdotykowego pomiaru temperatury. 
Niezależnie od powyższego obsługa ma prawo do mierzenia temperatury uczestnikom Projekcji. W 
przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, 
Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia lub wyproszenia Uczestników z Terenu Projekcji. 
b) będące na kwarantannie, 
c) które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w miejscu, gdzie występuje koronawirus, lub miały kontakt  
z osobą zakażoną. 
 
13. Teren imprezy (część skweru Kisiela i chodnika przy ul. Kościuszki) o powierzchni 1300 mkw. będzie 
wygrodzony taśmami i zaporami. 
 
14. Wejście na teren imprezy możliwe będzie przez dwie bramki, od strony ulicy Kościuszki. Każdy uczestnik 
imprezy przed wejściem na teren imprezy musi zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki. Środki 
do dezynfekcji zapewnia Organizator. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone będą na stolikach 
obok bramek wejściowych. 
 
15. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przed wejściem i przez cały czas trwania imprezy zasłonięcia ust  
i nosa. 
 
16. Na teren imprezy zostanie wpuszczonych maksymalnie 150 uczestników imprezy w związku  
z zapewnieniem przez Organizatora dystansu społecznego 1,5 m między siedzącymi. Pracownik ochrony 
liczył będzie osoby counterem. Po osiągnięciu tej liczby kolejne osoby nie zostaną wpuszczone na teren 
imprezy, chyba, że adekwatna liczba osób opuści w tym czasie teren imprezy. Informacja o maksymalnej 
liczbie osób wpuszczanej na teren imprezy będzie umiejscowiona w widocznymmiejscu na terenie imprezy. 
 
17. Na terenie imprezy obowiązuje zasada dystansu społecznego 1,5 metra. Nie dotyczy to osób 
przebywających i zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
18. Pracownicy ochrony będą zwracali uwagę, żeby uczestnicy imprezy nie przemieszczali się – poza 
wyjściem do toalety lub opuszczeniem terenu imprezy. 
 
19. Impreza obsługiwana jest przez znajdującą się nieopodal, przy parkingu przy ul. Sierakowskiego, 
dwukabinową miejską toaletę, której godziny otwarcia w czasie imprez zostają wydłużone do godz. 24.00. 
W toalecie miejskiej zapewnione są środki do dezynfekcji rąk. W przypadku wystąpienia kolejki do toalety 
uczestnicy zobowiązani są zachować odstępy 1,5 metrowe od siebie. 
 
20. Leżaki udostępniane podczas kina plenerowego będą po każdym pokazie poddane w magazynie 
tygodniowej kwarantannie. 
 
21. Podczas projekcji w imieniu organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów regulaminu 
czuwać będą pracownicy ochrony, zabezpieczeni w osłony na usta i nos oraz w jednorazowe rękawiczki.  
 
22. Uczestnik pokazu naruszający powyższe zasady może zostać wyproszony z terenu, na którym odbywa 
się pokaz. 
 
23. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pokaz może zostać przerwany.  
 



24. Po zakończeniu wydarzenia uczestnik powinien niezwłocznie opuścić teren. Po zakończeniu seansu 
taśmy odgradzające teren zostaną zerwane i uczestnicy będą mogli opuszczać plac we wszystkich 
kierunkach. 
 
25. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 u 
uczestnika wydarzenia. 
 
25.1 Osoba biorąca udział w imprezie, u której objawy mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem 
SARS-CoV-2, np. takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, powinna być niezwłocznie 
oddzielona od innych osób w wyznaczonym do tego celu miejscu lub odesłana do domu transportem 
indywidualnym. 
25.2 Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, 
przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie. 
25.3 Każda osoba, która ma wiedzę o takiej sytuacji powinna powiadomić Dyrektora Biura Promocji  
i Kultury Łukasza Wylezińskiego tel. 506 42 10 42. 
25.4 W takim przypadku Dyrektor niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego („Sanepid’): PSEE w Piasecznie, ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin Jeziorna, tel. 609-299-647, 
22 756-46-20. 
25.5 Dyrektor niezwłocznie ustala i przekazuje do Sanepidu dane osoby zakażonej oraz osób, które miały 
bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, 
duszności). 
25.6 Na podstawie otrzymanych informacji Sanepid ocenia ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i decyduje 
o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób lub przekaże inne wytyczne. 
Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio. 
25.7 Organizator może skierować pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na 
kwarantannę domową lub w miarę możliwości do wykonywania pracy zdalnej, jeszcze przed otrzymaniem 
decyzji Sanepidu lub podjąć inną decyzję. 
25.8 Osoba, której dotyczy sytuacja po uzyskaniu diagnozy lub innych wskazówek powinna poinformować 
Dyrektora Biura Promocji i Kultury o tym, czy jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. 
25.9 Działania Organizatora będą podejmowane w taki sposób, aby tożsamość osoby, u której 
potwierdzono przypadek zakażenia, nie została ujawniona. 
 
26. Regulamin kina plenerowego dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.piaseczno.eu 
oraz na miejscu imprezy. 
 
27. Wejście przez uczestnika na teren imprezy równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika regulaminu 
kina plenerowego. 

http://www.piaseczno.eu/

