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VARĖNOS KULTŪROS CENTRO
KINO SALĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Dėkojame už tai, kad gerbiate mūsų darbą ir nuostatas. Taisyklių laikymasis
padeda mums dirbti tiesioginį darbą - kokybiškai rodyti filmus ir teikti kitas, su tuo
susijusias paslaugas. Įsigydami bilietą Jūs kartu išreiškiate sutikimą laikytis šių taisyklių.
Kino salėje griežtai draudžiama:






rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas;
filmuoti ir fotografuoti be kino salės administracijos sutikimo bei naudoti bet kokius
vaizdą ir garsą įrašančius įrenginius;
važinėti riedlente, dviračiu ar riedučiais;
į patalpas ateiti su gyvūnais;
sąmoningai gadinti kino salės inventorių ir kitą turtą, pvz., susikelti kojas ant kino salės
kėdžių, liesti ir tampyti reklamines iškabas, laužyti 3D akinius.

Į kino salę draudžiama įsinešti:
 peilius, šaunamuosius ir kitokius ginklus ar prietaisus, kurie pavojingi žmogaus sveikatai
ir gyvybei;
 didelių gabaritų krepšius ar daiktus, kurie galėtų trukdyti kitiems lankytojams praeiti tarp
eilių ir taip sukeltų pavojų kitų žmonių saugumui evakuacijos atveju.
Kino salėje:
 norėdamas patekti į pasirinktą kino filmo seansą, lankytojas privalo turėti tam seansui
galiojantį kino filmo bilietą;
 kino filmo bilietas galioja vienam asmeniui ir tik kino filmui, kurio pavadinimas, laikas ir
data nurodyta ant bilieto;
 bilietą būtina išsaugoti iki seanso, kuriam jis yra įsigytas, pabaigos dėl galimo
pakartotinio patikrinimo;
 vietą salėje turite užimti tą, kuri yra nurodyta Jūsų biliete;
 nuolaidos taikomos tik pateikus galiojantį pažymėjimą ar asmens dokumentą prieš
įsigyjant bilietą;
 bilietus galima įsigyti tik kino salės kasoje atsiskaitant grynaisiais, o įsigyti bilietai
nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami;
 bilietus į kino filmų seansus, ribojamus tam tikromis amžiaus kategorijomis, gali įsigyti
tik asmenys, atitinkantys specialiuosius reikalavimus ir pateikę tai įrodančius asmens
tapatybės dokumentus;
 griežtai draudžiama trukdyti kitiems lankytojams, trikdyti kino filmo peržiūrą bei seanso
metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
Pasibaigus kino seansui:
 lankytojai iš kino salės išeina pro duris, esančias šalia ekrano;




lankytojai privalo susirinkti šiukšles iš savo sėdėjimo vietų. Jas galima išmesti į šiukšlių
dėžę, esančią prie salės išėjimo durų;
3D akinius privaloma grąžinti kino salės aptarnaujančiam personalui.

Kino salės darbuotojai turi teisę:
 paprašyti asmens tapatybę patvirtinančių ir galiojančių dokumentų, jei perkami bilietai į
filmus, kurių žiūrovų amžiaus cenzas yra griežtai apibrėžtas, arba jei reikia nustatyti, ar
pirkėjui gali būti taikomos nuolaidos;
 neparduoti bilietų asmenims, kurių amžius neatitinka nustatyto filmo žiūrovo amžiaus
cenzo, net jei nepilnametį lydi suaugęs asmuo;
 neparduoti bilietų neblaiviems asmenims ir (arba) asmenims, pažeidžiantiems viešąją
tvarką;
 neparduoti bilietų netinkamai apsirengusiems asmenims ir asmenims, turintiems
akivaizdžių asmens higienos problemų;
 išprašyti žiūrovą, neturintį galiojančio bilieto;
 pašalinti iš kino salės asmenis, pažeidusius viešąją tvarką, nurodytą kino salės vidaus
tvarkos taisyklėse, nekompensuojant lėšų, išleistų bilietui įsigyti; rimtesnių nusižengimų
atveju pažeidėją perduoti policijai;
 iš bandžiusio sukčiauti asmens konfiskuoti bilietą ir pašalinti jį iš kino salės;
 neparduoti bilietų asmenims, anksčiau pažeidusiems kino salės vidaus taisyklėse
nustatytą viešąją tvarką ir (arba) bandžiusiems sukčiauti;
 neįleisti į kino salę nekultūringai, nemandagiai ir vulgariai kitų klientų bei darbuotojų
atžvilgiu besielgiančių asmenų;
 patikrinti įtarimą keliančius daiktus;
 susidarius didelei eilei prie kasos ir prasidėjus kino filmo seansui, parduoti bilietus tik į
vykstantį kino seansą, kad žiūrovai spėtų patekti į salę kol rodomi reklaminiai anonsai.
Rekomenduojame:
 bilietus įsigyti kiek galima anksčiau;
 į kino filmus neiti su kūdikiais, kadangi didelis garsas gali juos išgąsdinti ir pravirkdyti, o
dėl to gali kilti nepatogumų kitiems kino salės lankytojams;
 nedelsiant informuoti kino salės darbuotojus apie asmenis, trukdžiusius kino filmo
peržiūrai;
 iškilus klausimams kreiptis į kino salės darbuotojus.

