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BEZPIECZNE WYJŚCIE DO NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE
Korzyści płynące z edukacji filmowej są niepodważalne. Film stanowi istotne narzędzie w procesie nowoczesnego
kształcenia młodzieży, pomaga w realizacji ważnych celów wychowawczych oraz wzbogaca program edukacyjny
szkoły.
W związku z panującą epidemią SARS-COV-2 oraz obowiązującymi restrykcjami chcielibyśmy przedstawić nowe
rozwiązania, dzięki którym będziecie mogli Państwo wraz z grupą bezpiecznie odwiedzić nasze kino.

OFERUJEMY:
1.	Możliwość organizacji seansu indywidualnego, zorganizowanego na wyłączność dla konkretnej klasy
lub grupy szkolnej, liczącej minimum 15 osób. Zapewniamy, że na seans nie będą mieli wstępu pozostali
widzowie oraz grupy z innych szkół.
2.	Seanse w godzinach porannych. Data, godzina oraz tytuł ustalane ze szkołą indywidualnie. W sprawie
rezerwacji prosimy o kontakt z biurem kina pod numerem tel. 24 367 65 02 lub z Panem Danielem Wyśmirskim
tel. 782-309-496
3.	Cena biletu grupowego 12 zł/ os. Na każde 15 osób 1 opiekun może wejść bezpłatnie. Dla opiekunów kawa
i herbata w barze kina gratis. Dla grup poniżej 15 osób proponujemy cenę 15 zł/ os. Wówczas seans nie jest
na wyłączność.
4.	Możliwość wcześniejszego złożenia zamówienia barowego w celu skrócenia czasu oczekiwania w kolejce
do baru.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KINO W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA:
1.	W każdej z sal kinowych udostępniliśmy 50% obsady sali. Miejsca w rzędach udostępnione są naprzemiennie,
z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
1a. 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, z osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie;;
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.	Zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk. Dozowniki na płyn znajdują się przed głównym
wejściem oraz w toaletach.
3.	W toaletach udostępnione są ręczniki papierowe (zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, suszarki do rąk są
wyłączone).
4. Na terenie kina znajdują się wyznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
5. Toalety są sprzątane i dezynfekowane z częstotliwością min. co godzinę.
6.	Zarówno w strefie sprzedaży biletów jak i w strefie gastronomicznej zwiększona jest częstotliwość odkażania
infrastruktury, a także urządzeń systemów płatności.
7. Pracownicy są wyposażeni w maseczki/ przyłbice.
8.	Przed ponownym wznowieniem pracy kina, przeprowadziliśmy ozonowanie oraz dezynfekcję obiektu
metodą ultrafioletu.
9.	Stanowiska sprzedaży: baru oraz kas biletowych są izolowane przegrodami poliwęglanowymi, zapewniając
bezpieczeństwo zarówno naszych Widzów jak i Pracowników.

NASZYM WIDZOM PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH, ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W SEANSIE:
1. Założenie maseczki (zasłonięcia ust i nosa).
2. Zachowanie wyznaczonego dystansu w kolejce do kasy/baru.
3. Dezynfekcja rąk przed wejściem do kina.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU JEDNORAZOWYCH MASECZEK W BARZE KINA.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
NoveKino Przedwiośnie
tel. 24 367 65 02/ 04
email: przedwiosnie@novekino.pl
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Daniel Wyśmirski
Specjalista ds. marketingu i organizacji widowni
tel. 782-309-496
e-mail: daniel.wysmirski@novekino.pl
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