
REGULAMIN korzystania

Kina Samochodowego

1. Za miejsce Kina Samochodowego uznaje się obszar wyznaczony przez Gminę Piła 

znajdujący się na terenie Lotniska Miejskiego w Pile.

2. Na obszarze Kina Samochodowego znajduje się  maksymalnie 105 miejsc postoju 

czasowego wyłącznie dla samochodów osobowych oraz typu van (ostatni rząd 15 miejsc).

3. Na  terenie Kina Samochodowego prócz miejsc postojowych wyznaczone są kierunki 

poruszania się i drogi wyjazdu dla 3 sektorów parkowania zgodnie ze schematem Kina.

4. Miejsce do pakowania dla każdego pojazdu jest indywidualnie wskazywane przez 

pracowników obsługi.

5. Wjazd na teren kina odbywa się na godzinę przed rozpoczęciem seansu. Wyjazd następuje 

po jego zakończeniu.

6. Organizator, którym jest Regionalne Centrum Kultury w Pile  wyznacza dni i godziny 

udostępnienia parkingu kina .

7. Za udział w seansie w kinie pobierana jest opłata w wysokości 35 zł i jest ona wnoszona z 

góry w formie zakupu biletu przez Internet na stronie www.rck.pila.pl 

8. W okresie udostępnienia kina prezentowane na nim będą licencjonowane materiały audio 

wizualne o różnym charakterze projekcji filmowych za których odtworzenie odpowiada 

Regionalne Centrum Kultury w Pile.

9. Materiały audio nadawane będą drogą radiową na wskazanej przez Organizatora 

częstotliwości.

10. Materiały video będą prezentowane na 2 ekranach typu LED usytuowanych poza strefami 

parkowania niedostępnymi dla osób korzystających z kina.

11. Podczas parkowania na terenie kina w pojeździe mogą przebywać 2 osoby pełnoletnie lub 

rodzina maksymalnie do 5 osób.

12. Na terenie kina znajdują się przenośne sanitariaty z którym mogą korzystać osoby podczas 

parkowania tylko w sytuacji nagłej.

13. Zabrania się przebywania poza obszarem wyznaczonym kina oraz przemieszczanie się po 

płycie parkingu z wyjątkiem ujętym w pkt. 12 regulaminu.

14. Osoby, które muszą skorzystać z toalety przemieszczają się z zachowaniem wszelkich zasad

bezpieczeństwa w maseczkach ochronnych. Organizator zapewnia rękawiczki foliowe 

jednorazowe o raz miejsce ich składowania po użyciu.

15. Wyjazd z kina jest możliwy w każdej chwili zgodnie z wyznaczonymi jednokierunkowo 

ciągami komunikacyjnymi.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdów 

znajdujących się na terenie kina wynikających z przemieszczania się i postoju (stłuczki, 

otarcia, kolizje pojazdów)

17. Warunkiem do korzystania z kina jest zaakceptowanie treści zawartej powyżej, zwanej 

Regulaminem Kina Samochodowego.

http://www.rck.pila.pl/

