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REGULAMIN 
KINA SAMOCHODOWEGO STADIONU WROCŁAW 

 
§ 1 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wydarzenia „Kino Samochodowe”, odbywającego się 

na terenie parkingu Stadion Wrocław.  
2. Organizatorem Wydarzenia jest Stadion Wrocław Sp. z o.o. ( Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław) oraz Visual 

Sensation Laser Shows & Technologies Jarosław Nadolny (ul. Główna 2, 64-117 Krzycko Małe). 
3. Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora, tj. 

w strefie parkingów Stadion Wrocław Sp. z o.o., przy ul. Al. Śląska 1.  
4. Uczestnikami Wydarzenia są osoby przybywające na Wydarzenie pojazdami. Przez pojazd 

Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych 
wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia. 

5. Udział w Wydarzeniu jest płatny. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie przez internet za 
pośrednictwem strony internetowej: abilet.pl. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.stadionwroclaw.pl.   
7. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do 

przestrzegania jego postanowień.  
 

§ 2 
 
1. Wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie w piątki, soboty i niedziele,  począwszy od dnia 22 maja 

2020r., na terenie parkingów Stadion Wrocław Sp. o.o., w godzinach wyznaczonych przez 
Organizatora Wydarzenia i podanych na stronach internetowych: www.stadionwroclaw.pl oraz 
abilet.pl 

2. Wjazd na Wydarzenie wyznaczony jest przez bramę B od ul. Al. Śląskiej i możliwy na godzinę przed 
pierwszym seansem, natomiast wjazd - przed drugim seansem po opuszczeniu pojazdów z 
pierwszego seansu.  

3. Liczba pojazdów, którymi Uczestnicy przybędą na Wydarzenie jest ograniczona i wynosi 150 pojazdów. 
O wyborze miejsc parkingowych decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym 
przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.  

5. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W 
przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub 
opiekunów prawnych.   

 
§ 3 

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

niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione i wyznaczone przez Organizatora oraz 
obsługa firmy ochrony obiektu Stadion Wrocław.  

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

oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W 
szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom 
dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału 
w Wydarzeniu innym Uczestnikom.  
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   3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych 

substancji odurzających.   
4. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co 
powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ 
miejsc w plenerze. 

5. 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 (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie 
dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą 
zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada 
połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania. 
Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile 
będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości 
opuszczenia pojazdu przez widzów. 

6. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez 
cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza 
pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren 
kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić 
widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina. 

7. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko 
samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym 
momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie 
osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są  do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w 
samochodzie. 

8. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać 
poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury ( o czym powinien być wcześniej 
poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z 
uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami 
nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina ( także o tym powinna być 
poinformowana przed przyjazdem na seans). 

9. W ramach gastronomii zamówienia mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina 
bez możliwości opuszczenia pojazdu przez Uczestników, którzy równocześnie są zobowiązani do 
zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym uchylone będzie 
okno w pojeździe, oraz podczas przebywania poza pojazdem.   

10.  Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.   
11.  Uczestnik jest obowiązany do pozostania na trenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.   
12.  Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania emisji filmu, nie będzie 

ponownie wpuszczony na jego teren.  
13.  Toalety mobilne dla Uczestników  znajdują się na terenie parkingu wraz punktami do dezynfekcji 

rąk. 
14.  Parkowanie na terenie parkingu dopuszczalne jest wyłącznie na dedykowanych, wyznaczonych 

przez Organizatora miejscach postojowych. Jeden pojazd może zająć jedno miejsce postojowe.     
 
 
 
 
 
 



 

Wysokość Kapitału Zakładowego 840 431 000,00 zł. 

        
 
 
  
15.  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”). 

16.  Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na 
potrzeby promocyjne  Wydarzenia „Kino Samochodowe”. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i 
społecznościowych.       

17.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce podczas 
trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody 
poczynione przez Uczestnika podczas uczestnictwa w Wydarzeniu. 

18.  Obiekt Stadionu Wrocław wraz z jego parkingami nadzorowany jest przy wykorzystaniu  kamer 
monitoringu wizyjnego, przez 24 godziny na dobę. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Rejestrowany obraz jest nagrywany i 
przechowywany przez okres do 30 dni.  Administratorem danych osobowych jest Stadion Wrocław 
Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
monitoringu wizyjnego dla Stadionu Wrocław Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej: 
www.stadionwroclaw.pl/RODO.    

19.  W przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub pozostawienia przez Uczestnika pojazdu na terenie 
Stadionu Wrocław, po zakończeniu uczestnictwa w Wydarzeniu, Organizator upoważniony jest do 
odholowania pojazdu lub przechowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.  
Korzystający z parkingu zwalnia Stadion Wrocław Sp. z o.o. (dalej jako: „Operator Stadionu”) z 
odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z realizacją powyższych czynności.                                                                                                                                
16. W przypadku odholowania pojazdu z terenu Stadionu Wrocław informacja o miejscu/parkingu, 
gdzie pojazd został odholowany, znajduje się u Operatora Stadionu (adres e-mail: 
biuro@stadionwrocław.pl, nr tel.: +48 71 77 68 011.)  Informacja udzielana jest w godzinach pracy 
Operatora Stadionu, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. 

20.  Na terenie Stadionu Wrocław funkcjonuje Regulamin Obiektu Stadionu Wrocław dostępny na 
stronie internetowej: www.stadionwroclaw.pl, którego postanowienia obowiązują również 
Uczestników Wydarzenia „Kino Samochodowe”. 

 


