
REGULAMIN

1. Miejscem działalności kina plenerowego jest teren parkingu przy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 
w Gdańsku, ul. Strajku Dokerów 5
2. Organizatorem kina plenerowego jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku
3. Kino plenerowe pod nazwą „KinoPort w plenerze” działa w okresie wakacyjnym tj. od 19.06.2021 do 22.08.2021 
roku wg ustalonego harmonogramu.
4. Harmonogram pokazów plenerowych:

19.06 SOBOTA „Green Book” (2018, 2'10'', USA, reż. Peter Farrelly)
26.06 SOBOTA „Pojedynek Na Głosy” (2019, 1'52'', Wielka Brytania,  reż. Peter Cattaneo)
02.07 PIĄTEK „Nie Ma Róży Bez Ognia” (1974, 1'31'', Polska, reż. Stanisław Bareja)
16.07 PIĄTEK „Maiden” (2018, 1'37'', Wielka Brytania, reż. Alex Holmes)                                                                                                                            
23.07 PIĄTEK „I Tak Cię Kocham” (2017, 2'00'', USA, reż. Michael Showalter)                                                                                
30.07 PIĄTEK „Kobieta Idzie Na Wojnę” (2018, 1'41'', Islandia, Francja, Ukraina,  reż. Benedickt Erlingsson)
06.08 PIĄTEK „Jeziorak” (2014, 1'34'', Polska, reż. Michał Otlowski)
15.08  SPECJALNY - CUD NAD MARTWĄ WISŁĄ  "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica" 
2018 | 1'35'' | Szwecja | reż. Josephine Bornebusch
22.08 NIEDZIELA „Do Widzenia Do Jutra” (1960, 1'28'', Polska, reż. Janusz Morgenstern)

5. Seanse będą wyświetlane wg harmonogramu zawartego w pkt. 4 od godz. 21.30 do końca czasu trwania  
filmu. 
6. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników pokazu, jednakże zastrzega, że dzieci 
i młodzież poniżej 15 roku życia mogą w pokazie uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej. 
7. Seanse plenerowe są bezpłatne.
8. Organizator zapewnia 60 miejsc siedzących rozstawionych w odległości 2m od siebie, zajmować należy jedy
nie wolne miejsca siedzące. Jednakże każdy widz może przynieść własne bezpieczne siedzisko (karimata, koc 
itp.). 
Można zajmować tylko miejsca do siedzenia wskazane przez organizatora . Miejsca do siedzenia będą roz
mieszczone w odległości 2 m od siebie. Maksymalnie na terenie kina plenerowego może przebywać 80-ciu 
widzów.
9. Uczestniczenie w seansie jest możliwe przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa wyznaczonych 
przez Organizatora
10. W trakcie pokazu obowiązuje zakaz palenia (tytoniu w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych 
urządzeń a także spożywania zabronionych prawem używek) oraz spożywania napojów alkoholowych
11. Wszyscy uczestnicy projekcji są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
12. Wzięcie udziału w seansie plenerowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
13. Uczestnik,  który  naruszy  postanowienia  niniejszego  regulaminu  zobowiązany  jest,  na  wezwanie obsługi, 
do natychmiastowego opuszczenia  miejsca projekcji.

Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzeń. Wszelkie uwagi oraz problemy 
powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia.

W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się 
pokazy, zgodnie z poleceniami obsługi.
 
W    trakcie    Pokazu zabronione    jest    nagrywanie  i  rejestrowanie  wszelkimi  urządzeniami prezentowanego 
na ekranie filmu.

Niezależnie  od  wszystkich  powyższych   postanowień Organizator   oraz   osoby   przez   niego upoważnione 
mogą odmówić wstępu na teren projekcji, bez podawania uzasadnienia: 
a) osobom zachowującym się agresywnie;
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;

Organizator kina plenerowego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA informuje , że podczas seansów kina 
plenerowego będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może znajdować się wizerunek osób obecnych pod
czas projekcji filmowej .  Relacje z wernisażu w  formie fotografii i nagrań video zawierające wizerunki osób 
będą upubliczniane i przetwarzane przez CSW ŁAŹNIA jedynie jako szczegół całości publicznej imprezy .  
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