PREVÁDZKOVÝ

PORIADOK

3D KINA SPOLOČENSKÝ DOM TOPOĽČANY
PREVÁDZKOVATEĽ : Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2,

955 01 Topoľčany
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA :
PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka MsKS
ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK : Zuzana Daňovičová, odborný referent MsKS
PREVÁDZKA KINA:

JANUÁR až JÚN a SEPTEMBER až DECEMBER
streda až n e d e ľ a o 19,00 hodine

JÚL a AUGUST - streda až nedeľa o 19,00 hodine
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!’
POKLADNIČNÉ HODINY :
Január až Júl a September až December:
Júl a August:

streda až piatok od 14,00 do 19,00 hod.
streda až nedeľa od 16,30 do 19,00 hod.
sobota a nedeľa od 16,30 do 19,00 hod.
alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
V mesiaci JÚL alebo AUGUST - 20 dní - dovolenka - kino nehrá !

1. Návštevníci kina Spoločenský dom kúpou vstupenky potvrdzujú svoj súhlas
s dodržiavaním Prevádzkového poriadku kina Spoločenský dom.
2. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne nezodpovedáme.
3. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne.
4. Vstup do kinosály je povolený 20 minút pred začiatkom predstavenia.
5. Pre oneskorených návštevníkov predstavenia je povolený druhý vstup po 10
minútach spoločne nie individuálne, aby nevyrušovali divákov.
6. Pri vstupe do kinosály je návštevník povinný sa preukázať platnou vstupenkou, ktorú si
treba ponechať počas celého predstavenia.
7. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
8. Návštevníci kina sú povinní dodržiavať kľud a poriadok počas premietania filmu.
V prípade nedodržiavania poriadku a kľudu má personál kina možnosť návštevníka
vykázať z kinosály, bez nároku na vrátenie vstupného.
9. Pri 3D projekciách zapožičiava prevádzkovateľ kina bezplatne návštevníkovi 3D okuliare,
ktoré je návštevník povinný pri odchode z kinosály v nepoškodenom stave vrátiť.
V prípade poškodenia alebo straty 3D okuliarov je povinný návštevník zaplatiť sankciu vo
výške 50.-€.
10. Nahrávanie záznamov filmov či iných diel uvádzaných v tomto kine je zakázané!
Je to hrubé porušovanie autorských práv a môže byť kvalifikované ako trestný čin.
11. V prípade neodohrania filmového predstavenia z dôvodu prevádzkovateľa kina, poruchy
premietacieho zariadenia, odstávky elektrickej energie, nedoručenia filmovej kópie,
nedoručenie kdm kľúča a pod. je povinný prevádzkovateľ vrátiť vstupné na základe
predloženia zakúpenej vstupenky.

Zodpovedný pracovník:
Zuzana Daňovičová
tel. č. 0911 951679

V Topoľčanoch 02.01.2019

PhDr. Katarína Baculáková

