REGULAMIN UCZESTNICTWA
w wydarzeniu Kinobus / Małopolskie 2021
odbywającym się w dniach 26-29 sierpnia 2021 roku
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu Kinobus
/ Małopolskie 2021, organizowanym przez Fundację Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
(„Organizator”)

oraz

stanowi

część

umowy

zawieranej

pomiędzy

Organizatorem

a uczestniczką/uczestnikiem imprezy.
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczce/posiadaczowi miejsca
w Kinobusie trzech noclegów pomiędzy 26 a 29 sierpnia 2021 roku oraz wyżywienia w postaci dwu
obiadów, trzech śniadań i trzech kolacji, a także zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej
niezakłóconego przebiegu.
2.2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczce/posiadaczowi biletu
przysługuje zwrot kwoty, na jaką bilet opiewa.
2.3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj.
ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające odbycie się
imprezy, lub inna, pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna,
uniemożliwiająca organizację imprezy, a także przypadki, gdy zmiana spowodowana jest
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia, lub koniecznością
zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestniczek/uczestników przebiegu imprezy. W
takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca, posiadaczka/posiadacz biletu będzie miał
prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
2.4. W przypadku wystąpienia obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej organizację imprezy, lub
powodującej

zmiany

w

jej

programie,

Organizator

niezwłocznie

poinformuje

uczestniczki/uczestników o zaistniałej sytuacji.
2.5. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy, na
jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot do Organizatora.
W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa
bilet, zostanie złożony nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy.
3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
a) odmówić udziału w projekcie posiadaczce/posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa,

b) odmówić wstępu do Kinobusu posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni oraz
jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie,
c) odmówić wstępu do Kinobusu posiadaczom biletów, u których stwierdzono objawy mogące
świadczyć o trwającej chorobie, tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata
węchu/smaku,

objawy

zapalenia

spojówek

(swędzenie/pieczenie/zaczerwienienie),

biegunka,

wymioty, ból gardła.
4. Postanowienia dodatkowe
4.1. Uczestnik może być narażony na niewygody typowe dla podróży autokarem.
4.2. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na udział
posiadaczki/posiadacza biletu w wydarzeniu Kinobus / Małopolskie 2021, która może być cofnięta
w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.
Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet, w
zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed rozpoczęciem projektu czy w jego trakcie.
4.3. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych, w tym w konkursach lub
loteriach, czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
4.4. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie
w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego
zakupu.
4.5. Bilet jest ważny tylko z dokumentem tożsamości i upoważnia do udziału w wydarzeniu.
4.6. W sprawach związanych z obsługą transakcji w systemie biletowym Visualnet.pl. obsługującym
sprzedaż biletów udziału w wydarzeniu Kinobus / Małopolskie 2021, obowiązuje regulamin zakupu
biletów

on-line

dostępny

na

stronach

Organizatora

(www.kinobus.pl,

www.kinokika.pl,

www.kinoagrafka.pl) oraz w siedzibie Organizatora.
5. Przepisy dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19
5.1. Uczestniczki/uczestnicy, a także przedstawicielki/przedstawiciele Organizatora wydarzenia
Kinobus / Środek Polski 2020, zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form
zakrycia ust i nosa, a także do zachowywania dystansu oraz mycia i dezynfekcji rąk zgodnie
z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
5.2. Uczestniczki/uczestnicy wydarzenia Kinobus / Środek Polski 2020 biorą w nim udział na własną
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się
uczestników koronowirusem SARS-CoV-2.
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