Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Żarach w Sali Projekcyjnej 3D.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług
Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) "MBP" – Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Żarach przy ulic Wrocławskiej 11
(www.mbp.zary.pl, tel. 68 374 37 36)
b) "Sala" - sala projekcyjna oraz każde inne pomieszczenie będące własnością MBP,
wykorzystywane na potrzeby wydarzeń kulturalnych,
c) "Seans" lub "Seans 3D" - pokaz filmowy odbywający się w Sali
d) "Wydarzenie kulturalne" - spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna,
warsztaty, spotkanie autorskie oraz inne zdarzenia o charakterze kulturalnym
e) "Widz" – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego
f) "Okulary 3D" – specjalistyczne urządzenie optyczne, pozwalające na oglądanie filmów
w jakości 3D
2. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką
osoby dorosłej ( opiekuna, nauczyciela)
3. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:
a) 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 r. Nr 90, poz.
631 z późn. zm.)
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych lub artykułów spożywczych
4. Podczas seansu zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego
filmu.
5. Pozostałe zasady dotyczące przebywania w Sali Projekcyjnej 3D tożsame są z zasadami
korzystania z Biblioteki.
6. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Pracowni.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
będącego jego własnością.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu do 2
godzin przed ustalonym terminem ( z powodu nieprzewidzianych zdarzeń np. awaria sprzętu,
awaria prądu i inne.)
9. O odwołaniu seansu opiekun grupy zostanie powiadomiony telefonicznie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu projekcji lub innego wydarzenia
kulturalnego o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Postanowienia dotyczące rezerwacji:
a) Seanse będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00

b) Rezerwacji na seans można dokonywać telefonicznie 68 363 60 51 (wew. 44) lub
mailowo pod adresem salaprojekcyjna3d@gmail.com
c) Rezerwacji na wydarzenie kulturalne można dokonać telefonicznie telefonicznie
68 363 60 51 (wew. 44) lub mailowo pod adresem salaprojekcyjna3d@gmail.com
2. Każdy uczestnik seansu 3D otrzyma okulary 3D, które ma obowiązek zwrócić po zakończeniu
seansu.
3. Okulary są sprzętem elektronicznym, który podczas nieodpowiedniej eksploatacji może ulec
zniszczeniu, nie należy.
a) dotykać palcami szkieł w udostępnionych okularach,
b) nie wycierać szkieł w odzież
c) nie rozciągać okularów oraz nie siadać na nich gdyż może to doprowadzić do ich
zniszczenia.
d) wynosić udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans
filmowy .
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018

