Opatření týkající se chodu
Na základě nařízení vlády k omezení pohybu osob se od 16. 3. 2020 uzavírá pokladna SKCK
a zároveň se ruší veškeré pronájmy až do odvolání. Další střediska jako je Městská knihovna
Kuřim, Kino city, Klub seniorů, Stálá expozice Kuřimi a štola jsou do odvolání uzavřena.

Zrušené akce bez náhradního termínu:
• 13. 3. Ples města Kuřimi
• 27. 3. Sportovci města Kuřimi
• 1. 4. Lenka Dusilová – sólo
• 8. 4. Posezení s písničkou
• 16. 4. Zájezd pro seniory do Hodonína
U ostatních akcí jednáme o náhradním termínu, vstupenky tedy zůstávají v platnosti. Předplatitelům
divadel a SPH budou představení odehrána v náhradních termínech.
• 18. 3. Koncert žáků, sborů a pedagogů ZUŠ Kuřim
• 23. 3. Trabantem napříč kontinenty – Velká cesta domů s Danem Přibáněm
• 7. 4. Archiv jazyků
• 21. 4. PIÑA CO. & LADA
• 29. 4. Petr Bende & Bohouš Josef
Nové termíny budou uveřejňovány na Facebooku a webových stránkách www.kulturakurim.cz

Co dělat s již zakoupenými vstupenkami?
Vstupenky za zrušené akce pořádané SKCK zakoupené přes internet budou vypláceny zpět na účet
od 16. 3. 2020.
Vstupenky na zrušené akce hrazené v hotovosti bude možné vracet na pokladně po odvolání
nouzového stavu. Případně je možné, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky do kina a na výše
uvedené akce v hotovosti, požádali o vrácení vstupného na účet e-mailem na adresu
kultura@kdkurim.cz s uvedením:
• jména a příjmení
• čísla účtu a kódu banky
• k žádosti přiložili naskenované/vyfocené vstupenky na vrácení.
Prosíme o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně.
Bohužel není možné zrušit automatické zasílání emailů s upozorněním na blížící se akci. Tyto e-maily
ignorujte, prosím.
Vstupenky na akce externích pořadatelů zůstávají v platnosti. Sledujte události na FB stránkách jednotlivých akcí. Jedná se zejména a Stand-up comedy Lukáše Pavláska.

Více informací na www.kulturakurim.cz, tel. 702 250 914
a na facebookovém proﬁlu SKCK
Děkujeme Vám za pochopení v této mimořádné situaci.
Společenské a kulturní centrum Kuřim

