
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KINA SAMOCHODOWEGO 

 

§ 1 

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia kino samochodowe w ramach  

„Tauron Samochodowe Kino Studyjne”. 

2. Organizatorami Wydarzenia są:  

• Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach, 

• Stadion Śląski Sp. z o.o. 

3.  Sponsorem tytularnym i wyłącznym jest Tauron Polska Energia SA.  

4.  Regulamin jest dostępny na stronie www.stadionslaski.pl . 

5.   Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także  

zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. 

6.   Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora  

  tj. parking P3 na terenie Stadionu Śląskiego; brama wjazdowa nr – 1B  

  (wjazd od strony Karolinki).  

7.   Podczas Wydarzenia prezentowany będzie film przeznaczony dla publiczności +18. 

8.   Organizator pobiera od Uczestników opłatę za udział w Wydarzeniu w wysokości 50 zł brutto   

  od każdego samochodu osobowego. 

9.   Za sprzedaż biletów odpowiedzialna jest Instytucja Filmowa „Silesia Film”, która umożliwi kupno   

  biletów przez stronę www.filmowa.net 

10.   Reklamacje rozpatrywać będzie Instytucja Filmowa „Silesia - Film” zgodnie z „Regulaminem    

  sprzedaży biletów drogą elektroniczną” dostępnym przez stronę www.filmowa.net 

 

 

§ 2 

 

 

1.   Wydarzenie odbywa się w dniach 09.07.2022; 23.07.2022; 20.08.2022; na terenie parkingu  

  Stadionu Śląskiego, projekcja od godziny 21.30. 

2.   Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę nr 1B przy ul. Wiązowej od godz. 20.30. 

3.   Przy wjeździe na teren imprezy należy okazać bilet wstępu (w wersji papierowej lub wersji  

  elektronicznej). 

4.   Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 40 Pojazdów. 

5.   Konieczne jest zachowanie biletu wstępu do czasu wyjazdu z Parku Śląskiego,  celem wyjazdu  

  bez konieczności uiszczania opłaty parkingowej. Wyjazd odbywa się tą samą bramą, którą  

  wjechano na teren Parku Śląskiego. 

6.   Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wy  

  miarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia. 

7.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym  

  przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia. 

8.   Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  

http://www.stadionslaski.pl/


 

 

9.   Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie musi pozostać w samochodzie lub na  

  wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku  

  konieczności skorzystania z toalety.  

10.    Liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie  

  normami. 

 

 

§ 3 

 

1.   Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów  

  niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa  

  Wydarzenia). 

2.   Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. 

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do wskazywania przez obsługę Wydarzenia 

  poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób   

  by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom. 

4.   Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio  

  w trakcie jego trwania. 

5.   Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych  

  substancji odurzających. 

6.   Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu  

  Wydarzenia. 

7.   Uczestnik jest obowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji   

  filmu. 

8.   Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania emisji filmu, nie  

  będzie ponownie wpuszczony na jego Teren. 

9.   Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu  

  parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu”  

  z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw.  

  „biegu jałowym - luzie”) 

10.   Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na  

  potrzeby promocyjne. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzysta 

  nie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. 

11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania  

  Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody  

  poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu. 

 


