
 

    Regulamin korzystania z sali widowiskowo- kinowej  

    przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim 

 

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowo - kinowej przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Ustronie Morskim. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz 

umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie. 

§ 1 

Wstęp do Sali Kina jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu. 

§ 2 

Zakupienie biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego 

regulaminu. 

§ 3 

Bilety są do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury (pokój nr 14) w godzinach pracy GOK. 

§ 4 

Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans. 

§ 5 

Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki 

został zakupiony. 

§ 6 

Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie. 

§7 

 Zakazuje się przebywania wnoszenia alkoholu i środków odurzających do Sali, a także 

spożywania oraz posiadania ww. środków. 

§ 8 

Bilety na wydarzenie przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby 

spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości. 

§ 9 

Na Sali należy zachowywać się kulturalne i zgodnie z przyjętymi normami. Niedopuszczalne jest 

zachowanie niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników. 

§10 

Podczas wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w sali widowiskowej 

Ustroniu Morskim kategorycznie zabrania się: 

1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, 

2) używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk, 

3) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, 

materiałów łatwopalnych), palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz wnoszenia i 

spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych, 

4) głośnego zachowania, zakłócającego wydarzenie, uczestniczeniu w imprezie, 

5) wprowadzania zwierząt. 

§ 11 

Po zakończeniu wydarzenia na Sali należy pozostawić porządek oraz czystość. 

§ 12 

Zwrot biletu możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia. 

§ 13 

Bilety zwracane po rozpoczęciu seansu lub wydarzenia nie będą przyjmowane. 

§ 14 

Wydarzenia kulturalne odbędą się dla minimum 20 widzów. 

§ 15 

Godziny rozpoczęcia seansów określone są w terminarzu (oraz innych reklamach  

i ofertach) 

§ 16 

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu kinowego należy 

bezzwłocznie zawiadomić pracowników GOK, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy 

osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom. 

§ 17 

Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie również w przypadku imprez niebiletowanych. 

 


