
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 3D BRÝLÍ 
 

Všeobecné: �� ��
 

- 3D film umožňuje spatřit natočené scény nikoli na ploše, ale v celé jejich 
hloubce a pro pozorování 3D obrazu je třeba použít brýle 

- Brýle pro 3D promítání v kinech se nedají využít pro jiné účely. Každý 
systém má jiné parametry a systémy v různých kinech a televizích nejsou 
kompatibilní  

- Brýle zcela ur čitě nebudou fungovat doma u televize a PC 
- 3D systém je určen pro diváky všech věkových skupin 
- V případě jakékoli fyzické či duševní nesnáze doporučujeme 3D brýle  

sundat z očí a dle uvážení si odpočinout 
- V případě sundání 3D brýlí během projekce 3D filmu není možné film 

sledovat ve 2D rozměru 
- 3D film doporučujeme sledovat spíše z předních řad. Přejeme Vám 

intenzivní zážitky ve třetím rozměru 
 

Závazné: 
 

- 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi 
-   3D brýle obdrží každý  divák u vchodu do sálu od asistenta(ky) 
- Pokud návštěvník opustí v době projekce sál a to z jakéhokoliv důvodu 

(WC, občerstvení…) asistent(ka) mu u dveří ze sálu odebere brýle a 
počká na něj opět u dveří, kde mu brýle vrátí 

- Po projekci u dveří ze sálu stojí 2 asistenti(ky), které vyberou opět od 
KAŽDÉHO  návštěvníka JEDNY brýle 

-   Před každou projekcí jsou brýle hygienicky ošetřeny a přezkoušeny, 
nesahejte prosím na skla, ne čistěte je sami!!!   Jenom tak Vám  
můžeme zaručit kvalitní zážitek. Mnozí diváci si brýle před projekcí     
nasazují na čelo, není to rovněž vhodné pro čistotu skel 

- Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina 

 
-   V případě poškození nevhodným zacházením nebo ztráty 

brýlí, je divák povinen uhradit škodu ve výši 500,- Kč 
 

-  U DĚTÍ DO 10 LET JE PŘI NÁVŠTĚVĚ KINA  

NUTNÝ DOPROVOD OSOBY STARŠÍ 18TI LET! 


