kINO SÕPRUS KODUKORD
Eeldame, et kinokülastaja on tutvunud ja nõustunud kinno sisenedes kino ruumides kehtiva kodukorraga. Kodukorrast peavad
kinni pidama kõik kino külastajad ja töötajad.

PILETID
Pileteid on võimalik osta Sõpruse kino kassast või Piletilevi müügipunktidest ja kodulehelt.
Kino kassa avatakse iga päev tund aega enne esimest seanssi. Piletimüük toimub kuni viimase seansi alguseni. Kassa
telefoninumber on 6441919.
Kassas saab tasuda sularahas või pangakaardiga.
Sooduspilet kehtib tavaseanssidel õpilastele, tudengitele ja seenioritele. Sooduspilet ei kehti esilinastusel ja eriüritustel.
Sooduspileti puhul palume esitada soodustust tõendav fotoga dokument nii piletit ostes kui ka kinno sisenedes.
Vanusepiiranguga seanssidel palume vanust tõendada nii piletit ostes kui ka kinno sisenedes.
Piletit ostes palume kontrollida selle õigsust kohe. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Kinost mittesõltuvate põhjuste korral pileteid tagasi ei osteta ega ümber ei vahetata.
Kinopiletit palume alles hoida seansi lõpuni.
Grupisoodustused kehtivad eelnevate kokkulepete ja broneeringute alusel.
Kogudes Sõpruse templikaardile viis templit, on kuues kinoseanss külastajale tasuta. Tasuta pileti saamiseks tuleb templikaart
esitada kassapidajale. Templeid saab koguda ka sõpradega kino külastades, sest tempel lisandub kaardile iga piletiostuga.
Eriüritustel ning kolmandate osapoolte korraldatud sündmustel võivad kehtida teised piletihinnad, piletimüügikanalid,
piletimüügi ajad ning lisareeglid vastavalt korraldaja poolt ettenähtud tingimustele.

KINOSAALIS
Palume mobiiltelefonid lülitada välja või seadistada hääletule režiimile. Palume meeles pidada, et mobiiltelefonide ning teiste
elektroonikavahendite helendav ekraan segab kaaskülastajaid.
Pildistamine ja filmimine ilma loata on kinosaalis keelatud.
Palume käituda vastavalt headele kommetele ja mitte häirida teisi külastajaid.
Palume kino vara hoida heaperemehelikult (joogitops asetada ettenähtud kohale, mitte rikkuda ega määrida kinotoole jne).
Palume külastajal jälgida oma isiklikke asju. Kino ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega
kaasnevate kahjude eest.
Juhul kui tekib vajadus kinosaalist seansi ajal lahkuda või liikuda pimedas või hämaras kinosaalis, palume külastajal olla äärmiselt
ettevaatlik ning teha seda vaikselt ning teisi külastajaid häirimata.
Ohutuks liikumiseks palume filmi lõppedes rahulikult oodata tiitrite lõpuni ja tulede süttimiseni.
Kinosaalist väljumine toimub sissepääsu fuajee kaudu.

ÜLDINE MEELESPEA
Kinno on keelatud siseneda kaasa toodud toidu ja joogiga.
Kinno on keelatud siseneda külm- ja tulirelvadega, pürotehniliste ja muude ohtlike ainete või esemetega.
Leitud esemed palume viia baaritöötaja või kassapidaja kätte.
Prügi palume asetada selleks ettenähtud prügikastidesse.
Tualettruumid asuvad kino ja klubi Hollywood vahekoridoris, esimesel korrusel.
Kinosaalis palume külastajatel olla ettevaatlikud treppidel, samuti kaldteele astudes ning sellel liikudes.
Teenindajal on õigus kinno mitte lubada või paluda lahkuda külastajatel, kes on alkoholi- või narkojoobes, tugevate isikliku
hügieeni probleemidega, rikuvad avalikku korda või ei käitu vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele. Raskemate
rikkumiste korral on teenindajal õigus isikut kinni pidada kuni turvameeskonna või politsei saabumiseni.
Kino jätab endale õiguse keelduda teenindamast isikuid, kes on varasematel kordadel kodukorda rikkunud.
Soovitame kinno mitte kaasa võtta imikuid ja lemmikloomi, sest vali heli võib mõjuda tervist kahjustavalt.
Turvalisuse huvides on teenindajal õigus kontrollida külastajatel kaasas olevaid kotte. Suuri kotte ja pakke, mis takistavad
inimeste liikumist ning võivad ohustada inimeste evakueerimist, palume kinno kaasa mitte võtta.
Suitsetamine (k.a e-sigaretid) on kino- ja ootesaalis keelatud.
Kino jätab endale õiguse teha kavas spontaanseid muudatusi.
Kino jätab endale õiguse kehtestada eriürituste ajal lisareegleid.
Kinokülastajal on kohustus viivitamatult teavitada teenindajat, kui märgatakse kino ruumides midagi ohtlikku, ebatavalist või
isikut, kes rikub kino kodukorda.
Küsimuste või probleemide korral palume kohe pöörduda kino personali poole või võtta ühendust elektronposti teel:
info@kinosoprus.ee
Soovime meeldivaid kinoelamusi!
Kino Sõprus

