
ELVIRE POPESCO OUTDOOR 
Reguli de funcţionare a cinematografului în timpul proiecţiilor în aer liber 

PROGRAM ȘI BILETE 

Proiecţia va începe în fiecare seară după lăsarea întunericului, la cateva minute după ora 21h. 

Spectatorii sunt rugați să ajungă la Institutul Francez cu cel puțin 40 de minute înainte de ora 21h00, pentru a 
putea respecta regulile de acces.  Accesul este posibil începând cu o oră înaintea începerii 
proiecției. Repartizarea pe scaune se face în funcție de ordinea sosirii. 

Biletele sunt disponibile atât online pe platforma Eventbook, cât și la casa de bilete a cinematografului.  

După ora 20h30 orice persoană care întra în incinta curții și terasei Le Bistrot Social trebuie sa aibă un bilet 
valabil la film, inclusiv consumatorii care se află deja pe terasa. 

REGULI DE SIGURANȚĂ SANITARĂ 

Conform cu ultimele norme ale autorităților privind spectacolele organizate în aer liber, termoscanarea fiecărui 
spectator este obligatorie. De asemenea, sunt obligatorii purtarea măștii personale (medicală/nonmedicală) pe 
toată durata evenimentului și dezinfectarea mâinilor cu dezinfectantul pus la dispoziție la intrare.  
  
Cinema Elvire Popesco își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional și de a nu permite accesul 
persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree), nu poartă masca, nu își 
dezinfectează mâinile, refuză să fie termoscanate sau au mai mult de 37,3 grade Celsius. 

Respectarea distanțării de minimum 1,5 m între persoane este obligatorie - de la intrarea în incinta Institutului 
Francez, la caseria cinematografului, la toalete și la parăsirea locului în care se desfășoară evenimentul. 

Vă rugăm să respectați distanța de 2 metri indicată prin locul repartizat fiecărui spectator. După scanarea 
biletelor, un membru al echipei Cinema Elvire Popesco vă va ajuta să vă alegeți locul. Doar persoanele care 
locuiesc împreună au dreptul de a sta alăturat. Nu este permisă schimbarea locului scaunelor sau pernelor pe 
durata proiecției. 

Accesul și ieșirea din incintă se vor face pe trasee diferite pentru a evita aglomerările. 

Toate suprafețele care intra în contact cu publicul sunt dezinfectate regulat de echipa cinematografului. 

CONSUMAREA DE BĂUTURI ȘI ALIMENTE 

Terasa Le Bistrot Social va fi deschisă. Spectatorii își vor putea comanda băuturi și mâncare înainte de 
începerea filmului și pe toată durata proiecției, conform normelor sanitare în vigoare. Pentru locurile de 
vizonare aflate pe terasă, consumația este obligatorie și vi se vor cere datele de contact. 

Spectatorii pot consuma apă îmbuteliată adusă de acasa în zona exterioară terasei, dar nu și alimente. 

Scoaterea măștii de protecție e permisă pe perioada consumului de băuturi și alimente. 

IN CAZ DE VREME NEFAVORABILĂ 

Dacă ploaia începe înainte de ora stabilită a proiecției, aceasta se anulează și va fi reprogramată în săptămâna 
următoare. Spectatorii pot pot opta, în decurs de maxim 48h, pentru restituirea banilor pe bilete, pentru 
schimbarea biletelor pentru un alt spectacol din programul deja publicat sau pentru păstrarea lor pentru data 
reprogramării filmului anulat.  

Dacă ploaia începe după scanarea biletelor și după primele 45 de minute ale proiecției, filmul nu se 
reprogramează iar costul biletului nu se rambursează. 

Dacă ploaia este lejeră sau scurtă, tehnicianul cinematografului poate decide să continue proiecția sau să 
decaleze puțin ora de început, caz în care biletele nu se rambursează. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare și vă așteptăm la film!


