PROVOZNÍ ŘÁD KC KINO
1. Provozovatelem KC Kino je Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
IČO 00262633, DIČ CZ00262633.
2. KC Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží k promítání filmových představení a pořádání dalších
kulturních akcí.
3. KC Kino je certifikovaný kinosál k promítání digitálních filmových kopií dle standardu DCI a zároveň 35
mm filmu a je vybaven zvukovým zařízením v konfiguraci 7.1 DTS. Kapacita sálu je 147 fixních + 40
mobilních míst.
4. Součástí ceny vstupenky na filmová představení je zákonem stanovený příplatek do Státního fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
5. KC Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50%).
6. Vstupenky na všechny kulturní akce KC Kino lze zakoupit 30 minut před zahájením představení
v pokladně.
7. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat si ihned u pokladny, pozdější reklamace se
nepřijímají.
8. Pokladna se uzavírá 10 minut po zahájení představení.
9. Na filmová představení mládeži nepřípustným a přístupným od 18 let je nutno na požádání pracovníka
KC Kino předložit doklad k prokázání věku.
10. Diváci jsou povinni uposlechnout organizačních pokynů pracovníka KC Kino a chovat se tak, aby
nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci
KC Kino vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do objektu KC Kino vůbec nevpustit.
11. Ve všech prostorách KC Kino je zakázáno kouřit.
12. V kinosále je zakázáno používat mobilní telefon a další mobilní a počítačové aplikace a na základě
zákona o autorských právech je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy představení.
13. Při uzavřených školních představeních a dalších akcích zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor,
který byl určen vedením školy.
14. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního
programu. V tomto případě lze zakoupené vstupenky vrátit před tímto představením v pokladně KC
Kino. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na
vrácení vstupného tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
15. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí KC Kino.

V Železném Brodě dne 1.10.2012.

André Jakubička
starosta města

David Pešek
vedoucí KC Kino
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