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K-08
Sprawozdanie kina

w ...............................................

Numer identyfikacyjny - REGON

za 2007 rok

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
15 stycznia 2008 r.

Dzia³ 1. Dane ogólne
1. Nazwa i adres kina ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. Lokalizacja
1) Województwo ..................................................................................
Identyfikator
miejscowoœci

2) Powiat ...............................................................................................

Wype³nia
US

3) Miasto/gmina ....................................................................................
3. W³aœciciel kina ...................................................................................................................
4. Podmiot prowadz¹cy kino ..................................................................................................
5. Rodzaj kina (zakreœliæ rodzaj wraz z symbolem cyfrowym)
1

kino sta³e

3

kino ruchome

2

kino letnie (sta³e)

4

kino samochodowe

6. Liczba sal projekcyjnych w kinie sta³ym
7.

Obiekt przystosowany dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich
(w³aœciw¹ odpowiedŸ otoczyæ obwódk¹)

8. Miejsca na widowni w
kinach sta³ych
(stan w dniu 31 XII)

9. Okres dzia³alnoœci

tak

1

nie

0

10. Aparatura projekcyjna

od
dzieñ

mies.

dzieñ

mies.

do

1

16 mm

2

35 mm

3

video

Dzia³ 2. Dzia³alnoœæ kina
Seanse

Wyszczególnienie

ogó³em

0
Ogó³em

1

Widzowie
w tym na wsi

a)

2

ogó³em

w tym na wsi a)

3

4

1

w tym na filmach
2
produkcji polskiej
a)
Wype³niaj¹ wy³¹cznie kina ruchome.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

....................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

......................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Objaœnienia do sprawozdania K-08
Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).

Sprawozdanie obejmuje, prowadz¹ce regularn¹ dzia³alnoœæ, kina otwarte (ogólnie dostêpne), tj. jednostki
posiadaj¹ce zezwolenie na publiczne udostêpnianie filmów w formie projekcji na seansach filmowych dostêpnych dla publicznoœci na podstawie biletów wstêpu, dysponuj¹ce pomieszczeniem (sal¹ projekcyjn¹
lub specjalistycznym obiektem), œrodkiem transportu (w przypadku kin ruchomych), aparatur¹ projekcyjn¹,
specjalistyczn¹ kadr¹ do obs³ugi urz¹dzeñ kinowych oraz innymi urz¹dzeniami i œrodkami.
Dzia³ 1.
Ze wzglêdu na miejsce udostêpniania filmów wyró¿nia siê:
– kina sta³e - prowadz¹ce dzia³alnoœæ w jednym obiekcie przystosowanym na sta³e (w sposób trwa³y) do

publicznego wyœwietla- nia filmów, z okreœlon¹ czêstotliwoœci¹,
– kina ruchome - prowadz¹ce dzia³alnoœæ w ró¿nych miejscach (i miejscowoœciach) przystosowanych do

publicznego wyœwietlania filmów przez ekipy objazdowe.
Kina dysponuj¹ce wiêcej ni¿ 1 sal¹ projekcyjn¹ wype³niaj¹ sprawozdanie ³¹cznie ze wszystkich sal.
Kina ruchome sporz¹dzaj¹ oddzielne sprawozdanie dla ka¿dego województwa, na którego terenie prowadzi³y dzia³alnoœæ.
W punkcie 3 nale¿y wpisaæ w³aœciciela jednostki - w³aœciwy samorz¹d: wojewódzki, powiatowy, gminny, instytucjê filmow¹, inn¹ osobê prawn¹ lub osobê fizyczn¹.
W punkcie 4 - okreœlenie “podmiot prowadz¹cy kino” dotyczy jednostki zajmuj¹cej siê bezpoœrednio
prowadzeniem projekcji filmów.
W punkcie 8 nale¿y wykazaæ liczbê miejsc w sali projekcyjnej (salach), w której realizowane s¹ seanse
filmowe. Przez sta³¹ salê rozumie siê w³asn¹ lub wynajêt¹ na okres przynajmniej pó³roczny salê, przystosowan¹ do realizowania projekcji filmowych, niezale¿nie od jej podstawowego przeznaczenia. Nie nale¿y
wykazywaæ miejsc dostawnych.
Przez aparaturê projekcyjn¹ (pkt 10) rozumie siê zestaw (zespó³) urz¹dzeñ technicznych, s³u¿¹cych do
wyœwietlania filmów z noœnika œwiat³oczu³ego lub magnetycznego na odpowiednim ekranie wraz z mo¿liwoœci¹ prawid³owego odtwarzania obrazu i dŸwiêku. Ze wzglêdu na szerokoœæ taœmy filmowej rozró¿nia siê
aparaturê projekcyjn¹ dostosowan¹ do wyœwietlania filmów utrwalonych na taœmie œwiat³oczu³ej o szerokoœci : 16 mm, 35 mm i 70 mm oraz na taœmie magnetycznej w systemie U-MATIC 3 4 cala i VHS1 2 cala. Nale¿y zakreœliæ w³aœciwy symbol rodzaju noœnika obrazu.
Dzia³ 2.
W dziale 2 nale¿y wykazaæ liczbê seansów i widzów.
Przez seans rozumie siê ci¹g³¹ projekcjê filmu d³ugometra¿owego z noœnika œwiat³oczu³ego lub magnetycznego w zamierzonym i z góry okreœlonym czasie trwania. W przypadku projekcji filmu wieloczêœciowego, podzielonego na odcinki - projekcjê ka¿dej czêœci maj¹cej w³asn¹ czo³ówkê i okreœlon¹ d³ugoœæ uwa¿a siê za odrêbny seans filmowy. W takiej sytuacji liczbê widzów nale¿y wykazaæ w sposób analogiczny.
Za seans uwa¿a siê równie¿ wyœwietlenie zestawu filmów krótkometra¿owych (np. poranki dla dzieci).

