
Regulamin Kina “Capitol” w Miliczu 

 

 W Regulaminie określone są zasady funkcjonowania Kina “Capitol” w Miliczu. Kino jest 

integralną częścią Ośrodka Kultury w Miliczu. 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Kino – Kino „Capitol, adres: Milicz, 56-300, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 14. 

Seans – projekcja treści multimedialnych, filmów. 

Wydarzenie –  to m. in. : przegląd filmowy, festiwal filmów tematycznych, pokaz specjalny, spektakl 

teatralny, recital, koncert. 

Bilet – dokument wystawiony przez Kino „Capitol” w formie papierowej lub elektronicznej, 

upoważniający do uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu określający tytuł, datę,  godzinę oraz miejsce 

i cenę. 

Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Klient kupujący bilet wstępu  akceptuje warunki Regulaminu, podobnie w przypadku wydarzeń 

niebiletowanych, klient akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Wstęp do sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.  

3. Za bilet nieważny uważa się bilet zniszczony, w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu 

kreskowego lub numeru biletu. 

4. Bilety można zakupić w kasie kina lub poprzez stronę internetową kina. 

5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim Seans lub inne Wydarzenie,  w określonym dniu i na 

wyznaczoną godzinę. 

6 Bilet oraz paragon należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania 

Seansu lub Wydarzenia, na jaki jest zakupiony. 

7. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie. 



8. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pracownik obsługi ma prawo wskazać inne miejsce, 

niż to wskazane na bilecie. 

9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu 

granicy wieku, (jeśli jest on określony) od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub 

imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na 

uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu. 

10. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Dom Kultury w Miliczu w Kinie „ 

Capitol” kategorycznie zabrania się: 

- dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006 roku nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami). 

Działania takie są nielegalne i będą  zgłaszane na policję. 

- korzystania z telefonów komórkowych, 

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych, korzystania                

z elektronicznych papierosów i innych używek, 

- głośnego i niestosownego zachowania, jakiegokolwiek przeszkadzania w odbiorze filmu czy przekazu 

związanego z wydarzeniem, 

- wprowadzania zwierząt, 

- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina. 

11. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości. 

13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję. 

14. Dom Kultury w Miliczu zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia  lub Seansu.  

15. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, pomimo uwag obsługi, może skutkować 

wyproszeniem z Sali Kina bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów biletu. 

16. Zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko gdy Seans lub Wydarzenie, na który zostały 

zakupione zostanie odwołany lub nie odbędzie się. 

17. Zabrania się zdejmowania, niszczenia lub wynoszenia plakatów, innych materiałów reklamowych 

czy wyposażenia obiektu znajdujących się na terenie Kina „Capitol”. 

18. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu tylko pod opieką osoby 

dorosłej; rodzica lub opiekuna prawnego. Taka osoba dorosła, rodzic czy opiekun prawny nie jest 

zwolniona/y z zakupu biletu. 



19. Należy dążyć do tego aby wszelkie kwestie sporne, rozwiązywać w sposób kulturalny i polubowny 

w oparciu o niniejszy regulamin. 

20. Obiekt kinowy jest monitorowany. Monitoringowi podlegają następujące obszary : hol, sala 

kinowa, przestrzenie komunikacyjne ( korytarze, schody) oraz teren wokół budynku kina. 

 

§ 3 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

  

1.Informacje o seansach; wydarzeniach i o cenie biletów można uzyskać w kasie kina w godzinach jego 

otwarcia, w gablotach, na  stronie www.kinocapitol.pl  oraz w zakładce cennik. 

2. Kasa Kina czynna jest na pół godziny przed pierwszym seansem, a zamykana 15 min po rozpoczęciu 

o Seansu w danym dniu. 

3.  Klient powinien zachować paragon przy zakupie biletu. 

 

 

 

 

 

http://www.kinocapitol.pl/

