Cennik kina Echo, wyciąg z regulaminu z dnia 07.12.2021
Bilety podstawowe 2D
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Tani
RODZAJ BILETU:
poniedziałek

Normalny
Uczeń/student/pracownik
instytucji kultury
Senior 60+
Dziecko 10Karta Dużej Rodziny

Tani
Dzień roboczy
poniedziałek (wtorek- czwartek)

Weekend (piątek –
niedziela)/święta

w przypadku zakupów biletów dla grup szkolnych/zorganizowanych oferujemy zniżki. Zadzwoń/zapytaj o szczegóły (poniedziałek- piątek 9:00- 17:00)

Oferty specjalne
RODZAJ OFERTY:

Popołudnie seniora
(seniorzy 60+)
Czwartkowa Akademia
Filmowa

2D

3D

15 zł

15 zł

13 zł

15 zł

Bilet dziecko przysługuje dzieciom do 10 roku życia
Bilet uczeń przysługuje młodzieży powyżej 11 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej
Bilet student przysługuje studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
Bilet senior przysługuje osobom po 60 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości
Karta Dużej Rodziny Kartę Dużej Rodziny należy okazać przy zakupie biletu. Są one również sprawdzane wraz z biletami przy wejściu na salę
Nieodpłatne wejście przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 3 roku życia, jeśli podczas seansu przebywać będą na fotelu razem z opiekunem. Biletów nieodpłatnych nie
wydajemy na seanse 3D
Bilet ulgowy (tożsamy z biletem studenckim) przysługuje również osobom niepełnosprawnym po przedstawieniu LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ jak również
opiekunom osoby niepełnosprawnej, jeśli jest wymagana udokumentowana obecność opiekuna
Bilet ulgowy (tożsamy z biletem studenckim) przysługuje również pracownikom instytucji kultury

PRZEPISY WYNIKAJACE Z REŻIMU SANITARNEGO COVID-19, wyciąg z regulaminu z dnia 07.12.2021
W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym przez organy władzy państwowej, w trosce o bezpieczeństwo Widzów i personelu Kina,
Stowarzyszenie Jarocin XXI wprowadziło następujące postanowienia do Regulaminu kina, które obowiązują do odwołania.
1. Wszyscy Klienci kina są zobowiązani do stosowania się na terenie kina do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz innych
przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących bezpieczeństwa i zasad zachowania w okresie epidemii.
2. Każdy Klient uczestniczący w Seansie/Seansie Specjalnym lub Wydarzeniu/Wydarzeniu Specjalnym zobowiązany jest do przestrzegania
aktualnie obowiązujących zasad, w tym obostrzeń dotyczących uczestnictwa w Seansie, określonych w przepisach prawa.
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa i zasad, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Kino zastrzega sobie prawo do żądania
opuszczenia Seansu lub niewpuszczenia Klienta na teren Kina lub Sali kinowej, a w razie niepodporządkowania się żądaniu personelu,
do zażądania interwencji Policji. Jeżeli skutkiem naruszenia przez Klienta kina przepisów powszechnie obowiązujących będzie odwołanie
lub przerwanie Seansu, Kino ma prawo dochodzić od niego należnego odszkodowania.
4. W przypadku stwierdzenia u Klienta wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Kino
zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia Klienta na teren Kina
lub Sali kinowej.
5. Klient kina zobowiązany jest do:
a) zakrywania ust i nosa w trakcie seansu filmowego oraz przed i po jego zakończeniu,
b) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy klientami w holu kina,
c) rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności kin, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych
organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Jarocin XXI
zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany wybranego przez widza miejsca, na które został zakupiony bilet na dany seans,
b) zmiany terminu lub odwołania seansu i zwrotu biletu.
7. Ilość osób, które mogą być obecne na Sali kinowej, ustalana jest wg wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów. Do ilości tej nie wlicza
się osób posiadających aktualny paszport covidowy.
8. W przypadku przekroczenia limitu określonego w ust. 7 powyżej, Stowarzyszenie Jarocin XXI zastrzega możliwość sprzedaż biletów
powyżej wskazanego limitu osobom spełniającym stosowne wymogi określone prawem wyłączające z wliczania do określonego powyżej
limitu, a w szczególności osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19. Osoby spełniające kryteria osoby zaszczepionej przeciwko
COVID-19 są proszone o posiadanie na terenie kina stosownych dokumentów umożliwiających weryfikację ich statusu przez uprawnione
organy.

