
REGULAMIN WYDARZENIA „NOC HORRORÓW” W KINIE CENTRUM BCK 

I. Organizator, Wydarzenie. 

Brzeskie Centrum Kultury z siedzibą w: 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, NIP: 7471048139, 

reprezentowane przez dyrektora Jacka Ochmańskiego, prowadzące działalność Kina Centrum jest 

organizatorem wydarzenia, pn. „Noc Horrorów” odbywającego się na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie, a polegającego na wyświetleniu w Kinie Centrum zestawu filmowego 

składającego się z filmów pt.: „Dom nocny”, „Farma”, „Poroże”.  

II. Miejsce i czas trwania Wydarzenia. 

1. Wydarzenie będzie miało miejsce w Kinie Centrum – ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg (zwane 

dalej kinem).  

2. Wydarzenie odbędzie się w Kinie w nocy z 29.10.2021 na 30.10.2021 (w godz. od 21:00 – 

do ok. 3:20).  

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu Wydarzenia poprzez zmianę 

godzin rozpoczęcia Wydarzenia i filmów. Zmiana godzin rozpoczęcia Wydarzenia nie 

zmieni jednak godziny rozpoczęcia Wydarzenia o więcej niż 1 (jedną) godzinę.  

 

III. Sprawy organizacyjne. 

1. W trakcie wydarzenia nie będzie funkcjonował bufet. Uczestnicy mogą wnieść na salę 

własny napój i przekąskę z zastrzeżeniem, że muszą pozostawić po sobie porządek, a 

śmieci umieścić w pojemnikach na odpady umieszczone w Kinie.  

2. Uczestnicy mogą wnieść także swój koc, poduszkę. Zalecany jest także wygodny strój.  

3. Kategorycznie (pod groźbą odmowy wstępu i brakiem możliwości zwrotu należności za 

bilety) zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, substancji 

odurzających, narkotyków, substancji niebezpiecznych.  

4. Kategorycznie (pod groźbą odmowy wstępu i brakiem możliwości zwrotu należności za 

bilety)zabrania się wnoszenia substancji i przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, 

stanowiących zagrożenie, noży, nożyczek, przedmiotów ostrych, itp.  

5. W przypadku podejrzenia wnoszenia zakazanych przedmiotów lub substancji uczestnik 

Kina dobrowolnie pokaże ochronie i/lub pracownikowi Kina zawartość swoich kieszeni, 

plecaka, torby, itd. celem potwierdzenia lub wykluczenia podejrzeń.  

6. Na wydarzenie zostaną wpuszczone osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych 

substancji odurzających. W przypadku podejrzenia, że dana osoba jest pod wpływem 

alkoholu lub substancji odurzających (w tym narkotyków), wstęp na wydarzenie nie 

będzie możliwy, podobnie jak zwrot za bilety, a osoba ta zostanie wyproszona z siedziby 

Kina.  

7. W pomieszczeniach BCK i Kina obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, 

tytoniu, wyrobów tytoniowych, podgrzewaczy tytoniu i wszystkich typów papierosów 

elektronicznych.  

8. Uczestnicy wydarzenia którzy zachowują się głośno, przeszkadzają innym widzom, 

zakłócają przebieg wydarzenia – w jakikolwiek sposób, naruszają zasady moralności 

zostaną wyproszone z kina bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety.  

9. Zakupionego na wydarzenie biletu nie można przekazać osobie trzeciej. Jeden bilet 

umożliwia uczestnictwo w trzech seansach w ramach Nocy Horrorów przez jednego 

widza. Nie ma możliwości uczestniczenia w jednym filmie i przekazania biletu na 

pozostałe dla innej osoby. Uczestnik, który będzie chciał opuścić kino przed 



zakończeniem wydarzenia, tj. przed zakończeniem trzeciego seansu – może to zrobić, ale 

nie otrzyma częściowego ani całego zwrotu za zakupiony bilet.  

10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w 

tym, m.in.: wypełnienia ankiety widza, dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcjami 

umieszczonymi w siedzibie kina, zachowania bezpiecznej odległości – min. 2 metrów od 

innych, zakrywania ust i nosa w trakcie trwania wydarzenia, mycia rąk zgodnie z 

instrukcjami umieszczonymi w toaletach. Osoby z jakimikolwiek objawami 

grypopodobnymi – gorączką, utratą węchu lub smaku, bólem mięśni i innymi tego typu 

nie mogą brać udziału w wydarzeniu. Oprócz tego zakazany jest udział osób będących na 

kwarantannie, izolacji, a także tych, u których podejrzewane jest zakażenie wirusem 

SARS-COV2. Informacje o reżimie sanitarnym i wszystkie wytyczne dostępne są na stronie 

www.bck-brzeg.pl. Dodatkowo, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich 

obowiązujących na dzień realizacji wydarzenia obostrzeń i zasad reżimu sanitarnego, 

zgodnie ze wskazaniami GIS, służb sanitarnych, Organizatora.  

 

IV. Bilety. 

1. Bilety na Wydarzenie są dostępne w sprzedaży w kasie biletowej kina, kasie Punktu 

Informacji Turystycznej oraz on-line poprzez stronę 

www.ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury.  

2. Bilety na Wydarzenie dostępne są do 29.10.2021 roku (lub do momentu sprzedaży 

wszystkich biletów).  

3. Zakup biletu na Wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i 

regulaminu kina.  

4. Bilet wstępu upoważnia do uczestniczenia w Wydarzeniu.   

5. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć: 

a. osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające 

zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,  

c. osoby w wieku powyżej 15. roku życia (ale mniej niż 18. rok życia) - posiadające 

zgodę przedstawiciela ustawowego na udział, 

d. osoby w wieku powyżej 15. roku życia (ale mniej niż 18. rok życia) pod opieką 

przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu). 

6. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku 

braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w 

Wydarzeniu.  

7. Wzór formularza do wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na udział w 

Wydarzeniu osób wskazanych powyżej zawiera Załącznik nr 1.  

8. Zwrot zakupionych biletów na Wydarzenie jest możliwy do dnia 28.10.2021roku (włącznie). 

Zwrotu należy dokonać w kasach stacjonarnych (dotyczy biletów zakupionych stacjonarnie) 

lub online (gdy bilety zostały zakupione online) – zgodnie z Regulaminem Kina. 

 

V. Reklamacje. 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Wydarzenia mogą być składane przez 

uczestników Wydarzenia w formie pisemnej bezpośrednio w Kinie lub na adres Organizatora. 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

reklamacji.  

2. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 1 powyżej w 

terminie 21 dni od zakończenia wydarzenia zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i 

http://www.bck-brzeg.pl/
http://www.ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury


na kopercie nazwy Wydarzenia, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i 

wskazanie przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu 

określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.  

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na 

adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

VI. Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 

49-300 Brzeg.  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Brzeskim Centrum Kultury: Tomasz Stokłosa, 

stoper@poczta.fm.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji i promocji eventu, szkolenia, 

imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; wykonywania umowy lub 

zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) 

RODO; realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, 

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO; potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt 

f) 

4. Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po 

czym zostają w bezpieczny sposób usunięte i zniszczone. Dane mogę być przechowywane 

dłużej jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa. 

5. W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, 

podwykonawców, odpowiednich służb – w tym służb sanitarnych.  

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Przysługujące Tobie prawa: dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, 

prawo do bycia zapomnianym, prawo do usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)Posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej brak 

takiej zgody uniemożliwi uczestnictwo w wydarzeniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 

VII. Inne Postanowienia. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie 

postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w Kinach i na stronie www organizatora: 

http://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/kino-centrum/a w szczególności dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa Uczestników, zasady zachowania w kinie, zasady reżimu sanitarnego.  

 


