PROVOZNÍ ŘÁD KINA CHOTĚBOŘ
1. Provozovatelem kina je CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř,
IČ: 00361437.
2. Kino je kulturní institucí, slouží k promítání filmových představení, kulturních akcí
spojených s promítáním a divadelních představení.
3. Kapacita kina je 182 míst a 8 míst pro vozíčkáře.
4. Kino je způsobilé k promítání digitálních filmů ve 2D a 3D verzi se zvukovým
systémem Dolby Surround 7.1.
5. Pokladna kina je otevřena 30 minut před začátkem představení a uzavírá se 15 minut
po zahájení programu. Minimální výši vstupného určuje distributor filmu. Vstupenky
je možné také zakoupit nebo rezervovat online na www.cekus.eu podmínky
nákupu jsou specifikovány v Obchodních podmínkách.
6. Vstup do prostor kinosálu je možný až po zakoupení platné vstupenky nejdříve
15 minut před začátkem představení, pokud není řečeno jinak.
7. 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.
8. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní
návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina.
Neukázněné diváky či diváky pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do
kina vůbec nevpustit.
9. V kinosále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat
jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
10. Ve všech prostorách kina a průchodu z ulice je zakázáno kouřit (včetně
elektronických cigaret, dýmek a „heat-not-burn“ tabákových výrobků).
11. V hledišti kina je zakázáno používat mobilní telefony, tablety a jiná elektronická
zařízení.
12. S nábytkem a vybavením kina je povoleno manipulovat jen se souhlasem personálu.
13. V případě poškození způsobeného nevhodným zacházením máme právo požadovat
náhradu škody. Za škody způsobené svým chováním a jednáním je divák plně
odpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.
14. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný
zástupce.
15. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků
dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.
16. V kině platí zákaz vstupu do prostorů pro personál, dále prostoru za plátnem a
všech technických zázemí. Nouzové východy je možné použít jen v případě nouze.
17. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může
dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené
vstupenky je možné vrátit před tímto představením v pokladně kina.
18. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až
se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
19. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách
kina.
20. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem
kina.
21. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele
vedoucí kina.
V Chotěboři dne 1.7.2022

Michaela Krpálková
ředitelka CEKUS Chotěboř

