REGULAMENT - Cinema Drive-in

Prezentul eveniment “Cinema Drive-in” este organizat de societatea LAND DEVELOPMENT
PROIECT S.R.L., o societate cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 560A,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5336/2001.
Regulamentul Evenimentului este întocmit și este disponibil gratuit oricărui solicitant online pe
www.militari-shopping.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de
modificări să își producă efectele numai după ce aceste modificări au fost comunicate participanților.
Modificările vor fi aduse la cunoștintă participanților prin afișare pe site-ul www.militari-schopping.ro
sau pagina de facebook Militari Shopping.
Vă așteptăm cu drag la Militari Shopping și sperăm să aveți o experiență minunată. Pentru siguranța si
confortul dumneavoastră vă rugăm sa citiți cu atenție regulile de mai jos:
PERSONAL
1. Pe toată durata evenimentului în locație se vor afla personal al serviciului de pază.
2. Dacă te afli în situația în care bateria mașinii s-a descărcat contactează un membru al
personalului sau al serviciului de pază pentru a primi asistență.
3. Pentru sugestii sau alte mențiuni privind evenimentul ne puteti contacta la: office@militarishopping.ro.
PROGRAMUL FILMELOR ȘI INFORMAȚII
4. Vizitează pagina de FB https://www.facebook.com/militarishopping/ și site-ul la adresa
https://www.militari-shopping.ro/cinema
5. Actualizăm în permanență canalele noastre de comunicare (pagina de FB, site, Instagram)
așa că te rugăm să le consulți în permanență, înainte de a ieși din casă.
6. Vă rugăm să vă informați de pe canalele noastre de comunicare (pagina de FB, Site,
Instagram) cu privire la mențiunile legate de vârsta în ceea ce privește vizionarea filmului.
PARTICIPARE
7. Clienții care doresc să participe la eveniment trebuie să acceseze site-ul https://www.militarishopping.ro/cinema secțiunea Cinema pentru a se înscrie.
8. Înscrierea la eveniment necesită comunicarea datelor de identificare, astfel:
a. pentru acces auto - nume, prenume, email, număr mașina și număr telefon;
b. pentru acces tribună - nume, prenume, email și număr telefon.
Pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest
scop, vă rugăm să citiți Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor disponibilă aici
9. Participarea la eveniment este gratuită, fiind condiționată de înscrierea în prealabil online cu
36h înainte de eveniment.
10. Participantii se pot inscrie doar de 3 ori utilizand aceeasi adresa de e-mail pentru orice film
din lista de filme din evenimentul Cinem Drive-in. Toate inscrierile ce vor depasi aceasta cifra

de 3 inscrieri utilizand aceeasi adresa de e-mail atat pentru sectiunea Auto cat si pentru
Tribuna, vor fi anulate.
ACCES CINEMA
11. Accesul în zona de eveniment drive-in se va realiza exclusiv în intervalul 19.30 - 21.00 înainte
de începerea filmului.
12. Locurile se acordă în ordinea sosirii și nu se acordă preferențial.
13. La intrare, vă rugăm să prezentați e-mail-ul de confirmare. Conform cu ultimele norme ale
autorităților privind evenimente drive-in, fiecare persoana din mașina va fi verificată cu un
termometru fără atingere fiind lăsate în incintă doar persoanele care au maximum 37,3 grade
C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces. Vă rugăm să
purtați mască de protecție.
14. În mașini sunt acceptate maxim 3 persoane (conform legislație în vigoare”ocupanții unei
mașini fiind membri aceleiași familii”, măsurile de protecție sanitară fiind stabilite prin ordin
comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătații, emis în temeiul Art. 71 Alin. (2) din
legea Nr. 55/2020.
15. Copiii trebuie supravegheați pe toată durata evenimentului.
16. În intervalul 19.30 - 21.00 vă rugăm să vă deplasați către intrarea în spațiul de cinema drivein. Vă rugăm să respectați circulația în spațiul de cinema drive-in conform cu harta de acces
și cu semnele colegilor care dirijează mașinile.
17. Mașina trebuie să respecte așezarea indicată în parcare. Vizionarea se face exclusiv din
interiorul autoturismului și nu este permisă vizionarea din exterior sau de pe autoturism.
18. Limita de viteză în perimetrul evenimentului este de 5 km/h. Vă rugăm circulați cu prudență!
19. În afara orelor de difuzare trebuie sa respectați regulamentul intern al parcării.
20. Pentru a nu deranja ceilalți participanți la eveniment, vă rugăm să păstrați un volum
rezonabil al conversațiilor atât în autoturism cat și în tribună.
21. Accesul cu animale este strict interzis!
22. Aruncarea diverselor deșeuri în exteriorul autoturismelor este strict interzisă!
23. Laserele nu sunt permise!
24. Aruncarea obiectelor spre ecran este stric interzisă!
25. Cățăratul pe ecran/schela este stric interzis!
26. Persoanele care nu vor respecta aceaste reguli vor fi obligați să părăsească zona de eveniment.
DETALII TEHNICE
27. Pentru autoturisme sunetul va fi difuzat pe frecvența radio anunțată la începutul filmului pe
ecranul de proiecție. Vă rugăm să setați frecvența radio din setările manuale ale radioului
mașinii dumneavoastră.
28. Pentru spectatorii din tribună, sunetul poate fi redat pe un aparat radio FM cu baterie sau
pe telefoanele care au antenă încorporată în FM. Utilizarea căștilor (personale) este
obligatorie. Vă rugăm verificați înaintea evenimentului dacă telefonul dumneavoastră poate
reda frecvențe FM.
29. Dacă aveți temerea ca bateria mașinii dumneavoastră se poate descărca pe durata proiecției
prin folosirea radioului vă rugăm să luați în calcul folosirea unui radio FM cu baterie sau pe
telefoanele care au antenă încorporată în FM.
30. Motorul autoturismul trebuie sa fie obligatoriu oprit!
31. Vă rugăm ca pe timpul rulării filmului să nu aveți aprinse luminile mașinii. Dacă aveți un
autoturism care are funcția de lumini automată vă rugăm să o dezactivați din setările de
lumini.

32. Dacă aveți o mașină de tip SUV, VAN, vă rugăm să luați în calcul ca veți fi direcționat către
un loc lateral sau în spate pentru a fi siguri ca înălțimea mașinii dumneavoastră nu
influențează vizibilitatea celor din spate.
33. Participanților la eveniment cu biciclete/motociclete nu li se va permite ocuparea unui loc de
parcare destinat autoturismelor. Pentru aceștia vizionarea se va face exclusiv de la tribună.
PRELUARE COMENZI MÂNCARE/BĂUTURĂ
34. Toate comenzile vor fi aduse de personalul partenerilor noștri la geamul mașinii
dumneavoastră pentru a evita orice contact sau expunere a dumneavoastră. Produsele vor fi
ambalate și nu vor fi atinse în timpul livrării.
35. Pentru a putea planifica livrarea către toți clienții, toate comenzile către partenerii noștri
pentru băuturi și mâncare trebuie să fie făcute telefonic la numerele mentionate pe site
https://www.militari-shopping.ro/cinema/.
36. Pentru eficientizarea timpilor de livrare, vă rugăm să luați în calcul plasarea comenzilor și
înaintea începerii filmului. Acestea vor fi livrate în funcție de ordinea comenzii și numărul
lor. Există posibilitatea ca pe durata filmului partenerii noștri să nu poată accepta multe
comenzi noi din cauza faptului că trebuie respectate normele stricte de siguranță. Vă rugăm
sa fiți întelegători și răbdatori.
37. Încurajăm plata cu cardul sau vă sugerăm sa aveți banii potriviți!
38. Nu este permis accesul și consumul de produse aduse din exteriorul locației noastre.
MĂSURI DE PREVENȚIE ȘI MEDIU
39. Având în vedere restricțiile impuse de autorități în această perioadă de risc de infectare și
răspândire COVID-19, vă rugăm să nu ieșiți din autoturism. Nu puteți sta în afara
autoturismului.
40. Recomandam evitarea socializării între persoane din mașini diferite.
41. Nu ieșiți din vehicul decât pentru motive bine întemeiate.
42. În interiorul centrului comercial este obligatorie folosirea măștii pentru acoperirea nasului și
gurii.
43. Accesul la toalete se va face după reguli stricte de distanțare. Pentru evitarea aglomerarii pot
fi utilizate toaletele din incinta centrului comercial.
44. Recomandăm ca 1 sau maxim 2 persoane/autoturism să meargă în același timp la toalete,
pentru evitarea aglomerării.
45. În cazul în care doriți să părăsiți zona de cinema înainte de finalizarea filmului, vă rugăm să
folosiți numai aleile de acces și ieșirea special marcată în acest sens.
46. Acestea sunt detaliile oferite de autorități până în acest moment și se pot schimba periodic în
funcție de evoluția Covid-19. Vă solicităm cooperarea, răbdarea și înțelegerea în acest timp.
47. Orice încălcare a regulilor de mai sus atrage pierderea dreptului de vizionare și părăsirea
imediată a spațiului de eveniment drive-in desfășurat la Zalau Value Centre.
48. În cazul în care condițiile meteo nu permit proiectarea filmului, evenimetul se anulează.
ALTE PREVEDERI
49. NU SUNTEM RESPONSABILI pentru accidentele auto sau de altă natură care au loc în
spațiul de desfășurare a evenimentului!
50. NU SUNTEM RESPONSABILI pentru daunele autoturismelor sau ale bunurilor personale!
51. NU SUNTEM RESPONSABILI pentru furturi care au loc în spațiul de desfășurare a
evenimentului!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE ȘI VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!

