Akademickie Centrum Kultury i Sztuki

ul. Gagarina 37A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 22 66, e-mail: odnowa@umk.pl

REGULAMIN
sali kinowo-widowiskowej
w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

1. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa
w wydarzeniu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego
informowania. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem kosztu
biletu.
3. Uczestników wydarzenia dotyczą wszelkie zasady obowiązujące w Akademickim
Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.
4. Do wejścia na wydarzenie uprawniają wyłącznie oryginalne bilety zakupione
w oficjalnych miejscach sprzedaży. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje
ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na wydarzenie.
5. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora
i pracowników ACKiS „Od Nowa”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na wydarzenie osobom
nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się
agresywnie.
7. Na teren ACKiS „Od Nowa” nie wolno wnosić broni, opakowań szklanych ani
jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia
innych uczestników wydarzenie.
8. W sali kinowo-widowiskowej obowiązują wyłącznie miejsca siedzące. Ilość miejsc
jest ograniczona. W przypadku braku miejsc sprzedaż biletów jest zakończona.
9. Filmowanie i fotografowanie podczas wydarzenia jest zabronione.
10. Sala kinowo-widowiskowa otwierana jest na 15 minut przed rozpoczęciem
wydarzenia.
11. Przed wejściem do sali kinowo-widowiskowej uczestnik spektaklu zobowiązany jest
do pozostawienia w szatni okrycia (płaszcza, kurtki itd.) oraz dużych toreb,
plecaków itd.
12. W sali kinowo-widowiskowej obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji oraz
spożywania napojów z wyjątkiem wody mineralnej w opakowaniach plastikowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie ACKiS „Od Nowa”.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione
w szatni.
15. W całym budynku ACKiS „Od Nowa” obowiązuje całkowity zakaz palenia
wyrobów tytoniowych.
16. Sala kinowo-widowiskowa jest zamykana 10 minut po zakończeniu wydarzenia.

