Mestské kultúrne stredisko
Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné

INTERNÁ SMERNICA
O POSKYTOVANÍ ZLIAV ZO VSTUPNÉHO
NA KULTÚRNE PODUJATIA A FILMOVÉ PREDSTAVENIA
Mestské kultúrne stredisko poskytuje tieto druhy zliav na kultúrno-spoločenské
podujatia, ktorých je organizátorom:
1. zľavy pre majiteľov preukazov – fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
(s modrým pásom) a fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom
(s červeným pásom) – do kina Fajn a na podujatia organizované Mestským kultúrnym
strediskom
2. zľavy pre deti, študentov (karta ISIC, EURO 26) a dôchodcov nad 62 rokov
3. zľavy pre členov Filmového klubu kina FAJN
4. zľavy pre držiteľov Karty Humenčana.
1. NA FILMOVÉ PREDSTAVENIA KINA FAJN
a) ZĽAVY PRE FYZICKÉ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM (preukaz s modrým pásom) a OSOBY S ŤAŽKÝM
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODOM (preukaz s červeným
pásom)
Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom sú majiteľmi
preukazov s červeným pásom. Vydal ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po roku 2009.
Preukaz má ochrannú fóliu. Obsahuje fotografiu majiteľa, meno a priezvisko, dátum
narodenia, a bydlisko. Fotografiu čiastočne prekrýva lesklý hologram.
Majiteľ preukazu fyzickej osoby ŤZP a ŤZP so sprievodom majú nárok na zľavu vo
výške 1,00 €. Na zľavu vo výške 1,00 € má nárok aj sprievod.
Vozíčkari majú vstup zdarma. Jeden člen sprievodu pre vozíčkara má nárok na
zľavu vo výške 1,00 €. Počet vozíčkarov je obmedzený z bezpečnostných dôvodov (2 osoby
na vozíčku).
Zľavy na už zľavnené filmy (filmy so základným vstupným 4,-€ a menej)
neposkytujeme.
b) ZĽAVY PRE DETI, ŠTUDENTOV (ISIC, EURO 26) a DÔCHODCOV NAD
62 ROKOV
Platí zľava vo výške 1,00 € na filmové predstavenia kina Fajn po predložení platného
preukazu (študentský, OP, ISIC, EURO 26).
Zľavy na už zľavnené filmy (filmy so základným vstupným 4,-€ a menej)
neposkytujeme.

c) ZĽAVY PRE ČLENOV FILMOVÉHO KLUBU
Zľava na filmy uvádzané v rámci Filmového klubu kina FAJN. K uplatneniu zľavy je
potrebné zakúpiť si členský preukaz v cene 5,- € na daný príslušný rok (cena členského
preukazu sa môže meniť). Tento preukaz platí na premietania filmových klubov združených
v Asociácii slovenských filmových klubov aj v iných mestách na Slovensku. Zľava pre
držiteľov členského preukazu je uvedená pri jednotlivých tituloch zvlášť.
2. NA PODUJATIA
STREDISKOM

ORGANIZOVANÉ

MESTSKÝM

KULTÚRNYM

Zľavy pre majiteľov preukazov fyzickej osoby ŤZP a ŤZP so sprievodom na
komerčné kultúrne podujatia MsKS neposkytuje (zo zmluvných dôvodov).
Vozíčkari majú vstup na komerčné kultúrne podujatia, aj iné zdarma (vozíčkar
neobsadzuje platené miesto, ale je na vozíčku na mieste, ktoré určí usporiadateľ). Jeden člen
sprievodu platí plnú cenu vstupenky. Počet vozíčkarov je obmedzený (2 osoby na vozíčku).
V prípade, že zmluvné vzťahy neumožňujú poskytnúť zľavu, vozíčkar si takúto zľavu nemôže
uplatniť.
Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje aj predaj na predstavenia iných usporiadateľov.
V týchto prípadoch zľavy poskytuje usporiadateľ, ktorý podmienky uvádza na vlastných
propagačných a informačných materiáloch k príslušnému predstaveniu.
4. ZĽAVY PRE DRŽITEĽOV KARTY HUMENČANA
Tieto zľavy sa poskytujú na vybrané podujatia, ktoré sú vopred uvedené na propagačných
materiáloch Mestského kultúrneho strediska. Zľavy poskytuje organizácia individuálne podľa
možností. Zľavy pre držiteľov Karty Humenčana a Senior karty sa netýkajú filmových
predstavení kina Fajn.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020. Zároveň sa ruší platnosť
Internej smernice riaditeľa Mestského kultúrneho strediska k predaju vstupeniek na kultúrne
podujatia z 01. marca 2018.

V Humennom, 1. 1. 2020
Mgr. Marta Helemiková
riaditeľka MsKS

VNÚTORNÝ PORIADOK MsKS A KINA FAJN
1. Zakúpené vstupenky je možné vrátiť iba z dôvodu, že sa divadelné alebo filmové
predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha, nedodaný film, nedostavil sa umelec
a pod.) Storno a výmena zakúpených vstupeniek v inom prípade nie je možná.
2. Návštevník, ktorý si chce zakúpiť lístok s jednou zo zliav (ZŤP, dieťa do 12r., študent,
dôchodca), je povinný pri zakúpení preukázať sa platným dokladom, ktorý ho k zľave
oprávňuje. Personál kina má právo požiadať diváka so zľavnenou vstupenkou o opätovnú
kontrolu pri vstupe do kina. V prípade nepredloženia potrebného dokladu bude návštevník
odkázaný na pokladňu, kde doplatí hodnotu zľavy. Ak odmietne doplatiť hodnotu zľavy bez
potrebného dokladu, nebude mu umožnený vstup do kina. Zľavy na už zľavnené filmy (filmy
so základným vstupným 4,-€ a menej) neposkytujeme.
3. Každý návštevník kina musí mať platnú vstupenku, aj dieťa bez ohľadu na vek.
4. Za deti do 15 rokov bez sprievodu rodiča zamestnanci kina FAJN nezodpovedajú.
5. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním (hlasným rozprávaním, kričaním
a podobným správaním) resp. používaním mobilného telefónu, tabletu a pod., bude
návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade
odmietnutia opustenia kina môže byť film pozastavený a kontaktovaná polícia.
6. Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať
akékoľvek vizuálne, zvukové či audiovizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a
predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.
7. Do priestorov MsKS je zakázané nosiť si vlastné jedlo a nápoje.
8. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok môže byť vstup na predstavenia a do
kina zakázaný bez nároku na vrátenie vstupného.
9. V celom areáli budovy MsKS je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným
ohňom.
10. Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je bez dovolenia personálu
prísne zakázaný. (V prípade poškodenia plátna je návštevník povinný uhradiť náklady spojené
s odstránením tohto poškodenia).
11. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do priestorov MsKS nosiť strelné zbrane.
12. Do priestorov MsKS je zakázaný vstup so zvieratami.
13. Pokladňa kina sa zatvára 15 minút po začatí posledného predstavenia, následný vstup do
sály bez platného lístka už nie je možný.
14. 3D okuliare sú majetkom kina Fajn Humenné. Návštevníkovi sa zapožičiavajú len na
dobu trvania filmového predstavenia s platným lístkom. 3D okuliare sú zapožičiavané
bezplatne a nesmú byť používané na iný účel ako sledovanie filmu. Prevzatím 3D okuliarov
divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú poškodené ani deformované a je s nimi povinný
narábať opatrne.
15. V prípade poškodenia akéhokoľvek majetku MsKS Humenné je návštevník povinný
poškodenie odstrániť alebo uhradiť MsKS náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.

16. V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie, neváhajte upozorniť personál kina.
17. Zakúpením vstupeniek prostredníctvom internetu alebo rezerváciou a následným
zakúpením v pokladni vyjadrujete súhlas s dodržiavaním vnútorných pravidiel kina MsKS
a kina FAJN.

