REGULAMENT ACCES ȘI NORME DE CONDUITĂ
CINEMA IN AER LIBER

I. Dispoziții Generale
Scopul documentului este acela de a reglementa desfășurarea proiectului Cinema in aer liber în condiții de
siguranță sanitară pentru participanți, în contextul pandemiei generate de noul coronavirus SARS-CoV-2.
Prezentul regulament se adresează:
a. oricărei persoane care intenționează să participe la eveniment. Evenimentul este cu intrare liberă;
b. oricărei persoane care se află în interiorul spațiului de desfășurare a evenimentului sau în zona dedicată
accesului în eveniment.
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza Ordinului comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății
nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și
pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii. Ordinul a fost
emis în baza reglementărilor legale cu privire la măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19 pe durata declarării Stării de Alertă pe teritoriul României, ce a fost prelungită prin Hotărârea de
Guvern nr. 476 din 16 iunie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 16 iunie 2020.
Organizarea spațiului se realizează respectând măsurile igienico-sanitare și reglementările în vigoare.
Accesul la activitățile organizate în cadrul acestui proiect este permis numai participanților care respectă
prevederile prezentului Regulament În cazul nerespectării dispozițiilor acestuia, organizatorul își rezervă
dreptul de a nu permite accesul în cadrul evenimentului sau, după caz, de a solicita părăsirea spațiului de
desfășurare a acestuia.
Purtarea măștii este obligatorie în zona de acces și de desfășurare a evenimentului.
II. Accesul în cadrul evenimentului
a. Accesul în cadrul evenimentului se realizează numai cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulament; nu
este permisă nicio excepție de la acestea;
b. Accesul participanților se va realiza cu minimum 1 oră înaintea începerii programului evenimentului;
c. Fiecare participant va fi supus triajului observațional, constând în măsurarea temperaturii corporale înaintea
intrării în spațiul evenimentului, prin folosirea unor echipamente non-contact. Nu va fi permis accesul
persoanelor ce înregistrează o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius;
d. În cazul în care participanții prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră,
stare generală modificată) nu li se va permite accesul;
e. La intrare, fiecare participant va completa un tichet de acces. Necompletarea acestui tichet oferă dreptul
organizatorului de a nu permite accesul participantului în cadrul evenimentului;
f. Este permis doar accesul participanților care poartă mască de protecție (chirurgicală sau non-chirurgicală);
g. Participanții vor respecta măsurile de distanțare socială de minimum 1,5 m față de celelalte persoane, precum
și marcajele efectuate de către organizator;
h. Participanții au obligația de a-și dezinfecta mâinile la intrare, cu dezinfectant avizat, pus la dispoziție de
organizator;
i. Participanții trebuie să respecte indicațiile transmise de organizator cu privire la desfășurarea fluxului de
intrare/ieșire din spațiul de eveniment.
j. Spațiul de desfășurare a evenimentului este organizat cu scaune pliante, grupate cate 3.
k. Programul evenimentului va fi afișat pe pagina www.cinemainaerliber.ro.
III. Reguli de conduită în cadrul evenimentelor
a. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentului; aceasta trebuie purtată în mod corespunzător
astfel încât să acopere gura și nasul

b. Pe întreaga durată a evenimentului, participanții sunt obligati să își păstreze locul stabilit și să nu se deplaseze
pe alte scaune;
c. Participanții vor respecta măsurile de distanțare socială de 1,5 m față de celelalte persoane prezente pe
întreaga durată a unui eveniment, excepție făcând membrii aceleași familii, persoanele cu același domiciliu
și/sau grupuri de până la 3 persoane;
d. Aruncarea echipamentelor individuale de protecție (măști medicale/non medicale sau a mănușilor) se va
realiza doar în locurile special amenajate de organizator, marcate corespunzător;
e. Fumatul și consum de băuturi alcoolice este interzis în zona de desfășurare a aevenimentului,
f. Este interzis accesul spectatorilor în spațiul destinat proiecției filmelor (ecran de proiecție, generator de
curent, locurile unde vor fi amplasate echipamentele necesare realizării proiecțiilor cinematografice),
g. Minorii vor fi obligatoriu însoțiți de adult/părinte/tutore legal ce are obligația de a-i supraveghea pe toată
durata de desfășurare a evenimentului,
h. Orice persoană care participă la spectacole ar putea fi subiectul unor imagini video sau fotografii fără a fi
recompensată în bani sau prin alte modalități,
i. Deșeurile vor fi depozitate în locurile special amenajate în acest scop de către organizator.
j. Organizatorul evenimentului nu poate fi făcut responsabil pentru vătămările și prejudiciile materiale sau de
orice altă natură,
k. Consumul de băuturi nonalcoolice este permis, doar daca acestea sunt în recipiente individuale, cu capac, fără
pai
l. Consumul de mâncare este permis doar dacă aceasta este ambalată individual și sigilată,
m. Participanții la eveniment sunt obligați să respecte indicațiile organizatorului pe toată durata de desfășurare a
evenimentului;
n. Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la eveniment persoanelor care reprezintă
un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți
o. Este interzisă realizarea de fotografii sau materiale video în scopuri comerciale fără acordul explicit din
partea organizatorului.
p. Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament oferă dreptul organizatorului de a solicita participantului
părăsirea spațiului de desfășurare a evenimentului.

