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ZARZĄDZENIE NR 14/2022 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU 

z dnia 29 sierpnia 2022 

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania sali projekcyjnej Kina za Rogiem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu nadanego uchwałą Rady Gminy 

Siedlec w dniu 3 czerwca 2003 r.  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się „regulamin wynajmowania sali projekcyjnej Kina za Rogiem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu” zgodnie z treścią przedstawioną w dalszej części 

zarządzenia. 

 

§ 2. 

Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z sali projekcyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedlcu. 

§ 3. 

Umowy w przedmiocie udostępnienia sali projekcyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 

będą zawierane z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury lub osobą do tego upoważnioną. 

 

REGULAMIN 

wynajmowania sali projekcyjnej Kina za Rogiem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Wstęp na seans jest możliwy dla każdej osoby, z uwzględnieniem kategorii wiekowej, dla 

której przeznaczony jest seans, która zakupi i okaże ważny bilet, o ile jest wymagany. 

2. Zabrania się wnoszenia do Kina za Rogiem w Siedlcu przedmiotów albo substancji 

niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków 

odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych. 

3. Podczas seansów filmowych zabrania się: 

3.1. dokonywania rejestracji obrazu lub dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. 

zm)); 

3.2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób 

zakłócający oglądanie Seansu; 

3.3. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych; 

3.4. zażywania środków odurzających; 

3.5. głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorbaj, nie szeleść, nie 

spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop siedzeń, nie ignoruj złych zachowań swoich 

dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj); 

3.6. śmiecenia; 
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3.7. użytkowania wyposażenia Kina za Rogiem niezgodnie z przeznaczeniem; 

3.8. niszczenia mienia Kina za Rogiem; 

3.9. wprowadzania zwierząt bez zgody pracowników Kina za Rogiem, z wyjątkiem psów 

przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących. 

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kina za Rogiem ma prawo wyprosić widza z 

Kina za Rogiem bez prawa do zwrotu kosztów biletu, wezwać ochronę lub policję. 

II. Ceny biletów: 

1. Ustala się ceny i rodzaje biletów na normalne, grupowe i specjalne: 

1.1. bilet normalny – cena 10,00  

1.2. bilet grupowy powyżej 10 osób – cena 7,00 

1.2. bilet specjalny – cena zależna od dystrybutora filmu. Filmy specjalne 

w repertuarze zawsze są oznaczane gwiazdką, a konkretne ceny podane w przy 

rezerwacji filmu.  

2. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 10-osobowych i większych. Opiekunom grup 

zorganizowanych przysługuje wstęp wolny. Jeden opiekun na 10 osób. Liczba 

bezpłatnych biletów uzależniona jest od liczby osób pozostających pod opieką jednego 

opiekuna: 

III. Rezerwacja biletów: 

1. Rezerwacji oraz zakupu biletów na seans można dokonać tylko za pośrednictwem strony 

internetowej:  www.goksiedlec.pl/kino 

2. Rezerwację można anulować telefonicznie 683848069, e-mailem kino@goksiedlec.pl lub 

osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Należy podać nazwisko, numer 

rezerwacji, pod jakim rezerwacja została założona. 

3. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu ceny biletów z przyczyn formalnych (np. braku 

środków w kasie). W takich sytuacjach zwrot będzie dokonany w momencie 

pozwalającym na dokonanie zwrotu. Kasjer zobowiązany jest poinformować klienta o 

pierwszym możliwym terminie zwrotu ceny biletów. 

4. Zwrot ceny biletów jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu. 

5. Zakupione bilety należy zachować do końca trwania seansu. 

6. Pracownik kina/GOK-u może odmówić sprzedaży biletu lub wstępu na salę w 

następujących przypadkach: 

6.1. pokaz seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z 

powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od Kina za Rogiem; 

6.2. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 

psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim 

zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób; 

6.3. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się  uczestniczenie w 

Seansie; 

6.4. widz nie spełnia wymogu granicy wieku (12 rok życia), od której dopuszcza się  

uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej; 

6.5. wszystkie bilety na seans zostały sprzedane. 

7. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów oraz zwrotu środków 

pieniężnych na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach: 
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7.1. widz chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu z powodów nie leżących po stronie 

Kina za Rogiem; 

7.2. widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w Seansie.  

8. Istnieje możliwość zakupienia Karnetu do Kina za Rogiem w Siedlcu. Imienny Karnet 

uprawnia do wejścia na 10 seansów filmowych. Cena Karnetu wynosi 85,00 złotych. 

Karnet nie uprawnia do wejścia na seanse specjalne oznaczone gwiazdką.  

9. Aby dokonać rezerwacji poprzez Karnet Kina za Rogiem w Siedlcu należy w specjalne 

miejsce podczas rezerwacji internetowej seansu wpisać przyznany kod rabatowy.  

IV. Rezerwacja sali na projekcje prywatne: 

1. Salę Kina za Rogiem Siedlec można rezerwować na tzw. "seans na życzenie" - wybierając 

film z biblioteki dostępnej na stronie www.kinozarogiem.pl za opłatą:  

 

1.1. jednorazowa opłata w wysokości 300,00 złotych za seans dla osób prywatnych, firm, 

instytucji i grup zorganizowanych niezależnie od ilości osób (max 30 osób - w cenie 

znajduje się już opłata za wybrany film). Tytuł filmu, datę i godzinę projekcji należy 

ustalić z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedlcu, 

1.2. salę kinową można rezerwować dla pokazów prywatnych z wykorzystaniem 

własnych materiałów niekomercyjnych (archiwum rodzinne) - koszt rezerwacji sali 

projekcyjnej to 200,00 złotych. Datę i godzinę projekcji należy ustalić z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Siedlcu, 

1.3. szkoły i przedszkola z Gminy Siedlec opłata za „seans na życzenie” wg zasad biletów 

grupowych. Powyżej 10 osób – cena 7,00. Tytuł filmu, datę i godzinę projekcji 

należy ustalić z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedlcu. 

 

2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane podczas pokazu 

materiały, filmy. 

3. Aby wynająć salę projekcyjną należy wypełnić wniosek. Na podstawie wniosku zostanie 

sporządzona umowa wynajmu sali projekcyjnej.  

4. Kino za Rogiem w Siedlcu zapewnia wyłączną obsługę techniczną wszelkich pokazów.  

V. Postanowienia końcowe: 

1. Repertuar Kina dostępny jest na: 

1.1. stronie internetowej: www.goksiedlec.pl w zakładce „Kino”, 

1.2. na tablicy informacyjnej przed wejściem do Kina za Rogiem, 

1.3. na afiszach, 

1.4. na portalu społecznościowym Facebook w profilu o nazwie Kino za rogiem Siedlec, 

na którym są regularnie zamieszczane informacje o repertuarze Kina za Rogiem. 

2. Kino za Rogiem nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane 

udziałem w Seansie. 

3. Kino za Rogiem nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub 

zagubionych przez widza w Kinie za Rogiem 

4. Kino za Rogiem zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny. 

5. Zakup biletu/bezpłatny udział w seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na 

przestrzeganie Regulaminu. 

6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu ma prawo do zmian w regulaminie i 

ustalania innych cen za projekcje.  



4 
 

7. Z dniem podpisania Zarządzenia, tracą moc wcześniejsze Zarządzenia Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wydane w tej sprawie: Zarządzenie nr 2/2021 i 

Zarządzenie nr 17/2021. 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku  


