Regulamin sanitarny obowiązujący w kinach festiwalowych Mastercard OFF CAMERA w
trakcie COVID-19 w Polsce
§1 Postanowienia ogólne
1. Pokazy filmowe (dalej: Pokazy) odbywają się w ramach festiwalu Mastercard OFF
CAMERA
2. Organizatorem (dalej: Organizator) jest Fundacja Offf Camera.
3. Pokazy odbywają się we w innych obiektach wskazanych przez Organizatora (dalej
"Kina")
4. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Pokazach odbywających się w
Kinach i przebywania na terenie Kin wynikające z wdrożenia wytycznych dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz
wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego (dalej "Wytyczne"), dostępnych na
stronach: gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz gov.pl/web/archiwumkultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a
także do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz pracowników Festiwalu.

§2 Koordynator do spraw zdrowotnych
1. Dla bezpieczeństwa widzów i pracowników Festiwalu, została powołana osoba pełniąca
funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie
wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. Widzowie proszeni są o zgłaszanie pracownikom Festiwalu wszelkich przypadków
naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw
zdrowotnych.

§3 Warunki udziału w Pokazach
1. Udział w Pokazach oraz przebywanie na terenie Kin są dopuszczalne pod następującymi
warunkami:
I Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie Kina oraz w salach kinowych przy pomocy
maseczek (zapewnionych we własnym zakresie). W przypadku, gdy dana osoba nie
przestrzega wyżej wskazanego obowiązku, Organizator oraz pracownik Festiwalu ma prawo
odmówić takiej osobie wejścia do Kin, jak również wyprosić osobę, która już znajduje się na
terenie Kin. Odmowa wejścia do Kin, jak również przebywania na terenie Kin nie ogranicza
uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
II Na terenie Kin należy zachowywać dystans min. 1,5 metra od innych osób.
III Przy wejściu do Kin należy obowiązkowo poddać się dezynfekcji oraz pomiarowi
temperatury. W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury (równiej lub wyższej niż 38
stopni C) Organizator może odmówić uczestnictwa w Pokazie i przebywania na terenie Kin.
Odmowa uczestnictwa w Pokazie nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez
obowiązujące przepisy prawa.
2. Przy wejściu do sali kinowej należy ponownie poddać się dezynfekcji.
3. Na terenie Kin należy korzystać z dostarczonych przez Organizatora:
- środków do dezynfekcji rąk;
- dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony;
- instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS;
- bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
4. Rekomendujemy posługiwanie się karnetami/ akredytacjami oraz biletami w wersji
elektronicznej na urządzeniach mobilnych.
5. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników Festiwalu, zwłaszcza w
kwestii kontrolowania przepływu publiczności.

6. Na Pokaz należy przychodzić z zachowaniem odpowiedniego zapasu czasu w odniesieniu
do godziny rozpoczęcia Pokazu (nie wcześniej niż 45 min. przed Pokazem). Po rozpoczęciu
danego Pokazu, osoby spóźnione nie będą wpuszczane.
§4 Postanowienia końcowe
1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na terenie Kin oraz na stronie
internetowej Festiwalu:
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw nabytych uczestników, z wyłączeniem
sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana zmianą Wytycznych. Wszelkie zmiany
zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu oraz w Kinach.
4. Regulamin obowiązuje od 03.09. 2021 i pozostaje w mocy do odwołania.

