
Návštěvní a provozní řád 
Pardubického letního kina Pernštejn
 
1. Provozovatelem Pardubického letního kina Pernštejn (dále jen „PLK“) je společnost Cinema Time, s.r.o.
2. Vstupem do prostor PLK návštěvník stvrzuje seznámení se a souhlas s provozním a návštěvním řádem kina. 
 Výjimky z tohoto provozního řádku může stanovit pouze provozovatel kina.
3. PLK slouží především k promítání filmových představení, pořádání různých kulturních akcí spojených 
 s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení.
4. Vstup do prostor PLK je bezplatný.
5. Kapacita PLK je 1.000 míst. PLK disponuje 100 místy pro invalidy. 
6. Návštěvníkům je povolen vstup se zvířaty, a to pouze na vodítku, popř. umístěnými v kleci.
7. Je zakázáno vnášení a konzumace vlastního občerstvení v prostorách PLK.
8. V prostorách PLK je návštěvníkům zakázáno nošení střelných zbraní nebo jiných zbraní. 
9. V celém prostoru PLK platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.
10. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let (dle § 4, odst. 2, písm. b), c), d) zákona č. 469/2012 Sb.,
  zákon o audiovizi) je nutno na požádání pracovníka PLK předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
11. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout 
 organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné diváky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek
  mohou zaměstnanci z prostor PLK vykázat nebo je do kina vůbec nevpustit.
12. V prostorách PLK je povoleno kouřit ve vyhrazených prostorách.
13. V době promítání filmu je v hledišti zakázáno používat mobilní telefon.
14. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí světla. 
15. Je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy promítaných filmů.
16. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti 
 v prostoru PLK, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.
17. V případě poškození prostor a vybavení kina má provozovatel kina nárok na náhradu škody.
18. Nedílnou součástí filmového představení může být i jeden reklamní blok vložený do filmu o maximální délce 15 minut, 
 který se skládá z komerčních reklamních sdělení a z filmových upoutávek; délka reklamního bloku však není zahrnuta 
 do celkové délky příslušného filmového titulu.
19. Při přerušení či zrušení představení se náhrada jiných nákladů návštěvníků (doprava, ubytování apod.) neposkytuje. 
20. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.  
21. Dle čl. IV., odst. 2, písm. b), Obecně závazné vyhlášky, Statutárního města Pardubice, č. 13/2006, o veřejném pořádku, 
 a Přílohy č. 9 k této vyhlášce, je doba nočního klidu pro Letní kino Pardubice vymezena od 00:00 hodin do 06:00 hodin 
 následujícího dne.
22. Změna programu vyhrazena.
23. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr) se představení nekoná.

Platnost od 1. 6. 2017


