
Regulamin wydarzenia „Mecz w Kinie!” Eliminacje Mistrzostw Świata, 
Albania – Polska, w Lubartowskim Ośrodku Kultury  

w dniu 12 października, w godzinach 20:00 – 23:00  

organizowanym przez Lubartowski Ośrodek Kultury w Kinie Lewart   

 

 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 12 października w godzinach 20:00 – 23:00 

będą oglądać mecz na sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Każda osoba przebywająca na 

terenie Lubartowskiego Ośrodka Kultury w trakcie transmisji obowiązana jest stosować się do wytycznych 

niniejszego Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz określenie zasad zachowania się osób 

przebywających na terenie LOK. 

 

Zasady organizacyjne i porządkowe 

 

1. Pokaz meczu ma charakter otwarty, darmowy z ograniczoną liczbą miejsc - 145 osób. 

2. Osoby małoletnie (do 12. roku życia) mogą przebywać na pokazie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

3. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie LOK, zobowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz 

stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

4. Zakazane jest: 

  a) niszczenie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu  

  b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić 

  zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w sali kinowej, jak i   

  pomieszczeniach LOK. 

5. Zabrania się wnoszenia: 

  a) napojów alkoholowych i artykułów spożywczych, 

  b) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

  c) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

  e) wszelkich środków odurzających. 

6. Służby Porządkowe Organizatora uprawnione są do wydania poleceń porządkowych osobom zakłócającym 

porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku nie wykonania tych poleceń – 

wezwania ich do opuszczenia pomieszczeń LOK. 

7. Osoby przebywające na sali kinowej mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu 

mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie sali kinowej na własne 

ryzyko. Uczestnik pokazu jest świadom wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych związanych  

z panującym stanem epidemicznym (dystans, dezynfekcja itp.), stosuje się do ich bezwzględnego 

przestrzegania i jest świadom osobistej odpowiedzialności w przypadku ich ignorowania. 

Obiekt jest monitorowany, administratorem danych jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Organizator jest 

uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących 

przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg imprezy może być 

fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora. 

8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

9.  Regulamin obowiązuje w dniu 12 października 2021. 


