Regulamento do cinema drive-in da APCEFPR
Como funciona, cuidados e recomendações
A APCEF-PR adaptou sua programação e traz o cinema para a sede social, em sistema drive-in. O objetivo é
oferecer entretenimento aos associados, mas com todas as medidas necessárias, como prevenção à covid19. As exibições ocorrerão de 9 a 11 de outubro.

Como funcionará
1- A transmissão do áudio será via radiofrequência e pode ser sintonizada pela rádio FM do carro, na
frequência 89,5.
2- O espaço para exibição do cinema terá capacidade para 28 veículos, com distanciamento de 1,5 m entre
eles. Não há vaga demarcada. Portanto, a ocupação das vagas ocorrerá por ordem de chegada e mediante
orientação da equipe responsável.
3 – O estacionamento estará liberado somente a partir das 18h30. Após ter iniciado a sessão (19h), não será
permitida a entrada no estacionamento inferior.
4 – Durante o evento, é terminantemente proibido sair do carro para outro fim que não seja a utilização dos
banheiros. Neste caso, o associado deverá ligar o pisca-alerta. Os colaboradores da APCEF-PR irão até o
carro para fazer a liberação conforme a fila de espera.
5 - Pedimos também que não acenda os faróis durante a projeção, evitando incômodos aos demais
espectadores.
6 - Ao todo, serão três sessões de cinema, que acontecerão de sexta-feira a domingo, a partir das 19h30. Na
telona, será exibido animações famosas, que irão agradar especialmente o público infantil.
7 - Os combos de pipoca e bebida serão ofertados gratuitamente na chegada ao evento . É composto por
baldes de pipoca, latinhas de refrigerante, canudinhos e guardanapos, conforme a quantidade de ocupantes
por carro. Não serão realizadas reposições e nem venda no local. Os produtos serão higienizados com álcool
70%.
8 - É obrigatório devolver os baldes de pipoca na saída. Caso contrário será cobrado um valor de 40,00 por
balde. Não precisa sair do carro para realizar a devolução.

Cuidados e recomendações
9- Na chegada ao evento, será medida a temperatura corporal de todos os ocupantes do veículo.
10 - O uso de máscaras é necessário nas situações em que o sócio tiver contato com os funcionários do
estabelecimento, nos momentos em que precisar sair do carro para ir ao banheiro e no retorno do trajeto até
o veículo.
11 - Não é necessário uso de máscara no carro, mas lembre-se: estacione-o respeitando uma distância
segura de, no mínimo, 1,5 m do outro veículo.
12- Todos os colaboradores responsáveis pelas entregas dos produtos usarão máscaras. A cozinha dos
parceiros credenciados e seus respectivos colaboradores atenderão às normas de higiene e segurança
adotadas no momento atual.
13- Uma equipe especializada será destinada aos banheiros para mantê-los higienizados e desinfetados
sempre que forem utilizados.
14- Por questões de segurança, haverá câmeras registrando as ações do público.

Acesso dos sócios ao evento
15 - Os associados terão acesso ao evento mediante apresentação de documento oficial de identidade e
conferência da lista de dependentes e/ou convidados.
16- Somente sócios ativos podem participar.
17 - Os participantes serão notificados no dia 8 de outubro, por e-mail, com o status de sua participação e o
passo a passo para entrada no evento. No caso daqueles cujo e-mail retornar por ser inválido ou estiver com
caixa de e-mail cheia, serão contatados por telefone
18 - O sócio é responsável por conferir sua caixa de entrada ou Spam, a fim de se certificar sobre o status da
sua efetivação de inscrição.
19 - É de responsabilidade do participante que seu sistema de radio se encontre em perfeito estado para a
sintonização
20 - Não haverá devolução do valor da entrada. Casos à parte serão analisados pela diretoria e/ou setor
administrativo da associação.

