PROVOZNÍ ŘÁD KINA CHOTĚBOŘ
1. Provozovatelem kina je CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř,
IČ: 00361437.
2. Kapacita kina je 184 míst a 8 míst pro vozíčkáře.
3. Kino je způsobilé k promítání digitálních filmů ve 2D a 3D verzi se zvukovým systémem
Dolby Surround 7.1.
4. Pokladna kina je otevřena půl hodiny před začátkem představení a uzavírá se 15 minut
po zahájení programu. Minimální výši vstupného určuje distributor filmu.
5. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka
kina předložit průkaz k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup
na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
6. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky
kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné diváky, či
návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, mohou pracovníci kina vykázat
bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
7. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
8. V kinosále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat
jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
9. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný
zástupce.
10. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků
dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.
11. V případě nedodání DCP nebo technických problémů na zařízení kina může dojít
k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky
je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina.
12. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se
v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
13. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách
kina.
14. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina.
Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí
kina.
15. Kulturní akce se řídí aktuálním nařízením k onemocnění COVID 19, vydané MZČR.
V případě, že návštěvník splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi
takovou osobu vpustit na akci. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení vstupného.

V Chotěboři dne 1.1.2021

