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KINO CENTRO „GARSAS”
KINO ŽIŪROVŲ TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kino žiūrovų taisyklės (toliau-taisyklės) apibrėžia buvimo Kino centre „Garsas“ (toliau – Centras)
normas, kino žiūrovų teises ir pareigas, žiūrovų tarpusavio bei žiūrovų ir darbuotojų tarpusavio
santykius.
2. Paslaugos teikiamos vadovaujantis LR Kino įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
sprendimais, Mero, administracijos direktoriaus, kultūros ir meno skyriaus vedėjo įsakymais,
potvarkiais, kitais teisės aktais ir kino centro “Garsas” vidaus dokumentais.
3. Kino žiūrovams Centras atviras: darbo dienomis nuo 11 iki 23 val., savaitgaliais ir švenčių
dienomis – nuo 11 val. iki 23 val.
4. Į kino filmą įleidžiami žiūrovai, turintys galiojantį bilietą ar kvietimą.
5. Į kino seansą galima vėluoti ne daugiau kaip 10 minučių.
6. Kino seansas didžiojoje ir mažojoje salėse įvyksta, jei į seansą yra nupirktas nors 1 bilietas,
Studijoje 14 – 4 bilietai.
7. Į kino filmus bilietai parduodami ir žiūrovai įleidžiami į sales vadovaujantis LR Kino įstatymo IV
skirsnio 14 straipsnio 11 punktu, kuriame nustatyti filmų indeksai pagal žiūrovų amžiaus cenzą:
„11. Pagal žiūrovų amžiaus cenzą nustatomi šie filmų indeksai:
1) „V“ – filmai, skirti įvairaus amžiaus žiūrovams;
2) „N-7“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu
pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis;
3) „N-13“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu
pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis;
4) ‚,N-16“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų;
5) „N-18“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.”
8. Kino centro “Garsas” darbuotojai turi teisę:
8.1. paprašyti žiūrovų tapatybę ir amžių patvirtinančių dokumentų, jei perkami bilietai į kino
filmą, kuriame numatomas draudžiamasis amžiaus cenzas, norima įsigyti bilietą su nuolaida ar
pasinaudoti Centro nuolaidų kortelėmis;
8.2. Neįleisti į kino seansą filmo amžiaus cenzo neatitinkančio asmens, jei jis nepateikia
asmens dokumento, patvirtinančio jo amžių;
8.3 Neįleisti į kino seansą neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių medžiagų asmenų.
9.
Kino salėse draudžiama:
9.1. fotografuoti, filmuoti ar kitaip kopijuoti filmus ar jų fragmentus;
9.2. kalbėti mobiliaisiais telefonais ir triukšmingai bendraujant trukdyti kitiems kino seanso
žiūrovams;
9.3. Rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus ir vartoti narkotines medžiagas;
9.4. Kelti ant kino teatro kėdžių kojas;
9.5. Atsivesti gyvūnus;
9.6. Neštis peilius, šaunamuosius ginklus ar kitus prietaisus, kurie būtų pavojingi žmogaus
gyvybei bei sveikatai;
9.7. Į salę įsinešti stambiagabaričius daiktus, kurie trukdytų praeiti kitiems žiūrovams.
9.8. kitais būdais trukdyti aplinkiniams žiūrovams.

10.
11.
12.

Į Centrą neįleidžiami neblaivūs, nuo narkotinių medžiagų apsvaigę bei pažeidžiantys viešąją
tvarką asmenys.
Bilietai į kasą gali būti grąžinami ne vėliau, kaip likus 15 min iki seanso pradžios, išskyrus
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos metu.
Neįvykus kino seansui dėl techninių kliūčių, bilietai galioja į to paties filmo kitą seansą arba
grąžinami pinigai už bilietus.
II. KINO ŽIŪROVŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Kino žiūrovų teisės:
13.1. gauti kokybiškas paslaugas;
13.2. gauti informaciją apie paslaugų teikimą, projektų vykdymą, tvarką, pasikeitimus.
13.3. kilus neaiškumams dėl kino filmų rodymo - kreiptis į darbuotojus: administratorius, pardavimų
vadybininkus, kino operatorius, projektų vadovą (tel. 8-647 46665).
14. Kino žiūrovų pareigos:
14.1. gerbti Centro darbuotojų ir kitų kino žiūrovų teises;
14.2. tinkamai ir korektiškai elgtis su darbuotojais;
14.3. pateikti būtinus dokumentus asmens amžiui nustatyti;
14.4. Centre laikytis nustatytos tvarkos, elgtis kultūringai, nekelti triukšmo, laikytis bendražmogiškų
moralės principų ir įprastų bendravimo taisyklių, švaros ir kitų teisėtų reikalavimų;
14.5. laikytis kino žiūrovų taisyklių.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Centras atsako už kokybišką kultūrinių paslaugų teikimą.
16. Centre turima informacija apie asmenis yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kuriuos numato
įstatymai.
17. Taisyklės galioja Centrą lankantiems kino žiūrovams.
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