REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ

§1
OGÓLNE ZASADY PROMOCJI
1. Organizatorem promocji pod nazwą „PROMOCJA BAROWA” jest spółka pod firmą Cinema City
Poland – CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000493032, NIP 521-3097-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu której
działają:
Fadi Talhami – Członek Zarządu
Tomer Keren-Zvi – Członek Zarządu
zwana dalej: „Organizatorem”
2. Promocja pod nazwą ” PROMOCJA BAROWA” zwana dalej „Promocją” nie jest loterią
promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
3. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwa Komisja powołana przez Organizatora, w
składzie trzech osób będących przedstawicielami Organizatora zwana dalej „Komisją”.
4. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje,
materiały, ulotki oraz broszury mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie kreują one zobowiązań
po stronie Organizatora.
5. Regulamin udostępniany jest w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Fosa 37, 02-768
Warszawa, na stronie internetowej www.cinema-city.pl, oraz w biurach menadżerów każdego z kin
Cinema City w całej Polsce.
6. Osoba przystępująca do udziału w Promocji powinna zapoznać się z treścią Regulaminu i
stosować się do zasad w nim określonych.

§2
UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która dokonuje transakcji objętej Promocją na potrzeby własne, jako konsument w
rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. W przypadku, gdy transakcji dokonał konsument, który posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, czyli osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, lecz ukończyła lat 13 lub osoba
pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona, powinna być ona reprezentowana wobec Organizatora
przez opiekuna prawnego, a ewentualny udział w postępowaniu reklamacyjnym i w innych
czynnościach związanych z Promocją odbywa się przy udziale takiego opiekuna.

§3
ZASADY PROMOCJI I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich kinach
Cinema City wyszczególnionych na stronie www.cinema-city.pl w zakładce KINA i obowiązuje w
terminie od 09.05.2014 do 31.03.2016 roku.
2. Udział w Promocji mogą wziąć Uczestnicy, którzy nabędą za pośrednictwem strony internetowej
www.cinema-city.pl, poprzez stronę mobilną m.cinema-city.pl lub aplikację mobilną Cinema City na
zasadach określonych w Regulaminie Zakupu Biletów na stronie www.cinema-city.pl w module
zakupu biletów, co najmniej jeden, płatny bilet do jednego z kin Cinema City w Polsce, na dowolny
seans wyświetlany w terminie od 09.05.2014 do 31.03.2016 zwany dalej „eBiletem”.
3. Udział w Promocji mogą wziąć tylko ci Uczestnicy, którzy zakupią eBilet podczas trwania
Promocji. Z Promocji wyłączone są wszelkie bilety otrzymane bezpłatnie np. pochodzące z innych
promocji lub bilety pracownicze, a także wszelkiego rodzaju vouchery przedpłacone, karty wstępu
lub bilety nabyte w kasach kina czy automatach biletowych.
4. Podczas zakupu biletu przez Internet równolegle zostanie wygenerowany kupon zniżkowy do
baru kinowego i dołączony do elektronicznego biletu na seans. W przypadku zakupu biletów
poprzez Aplikację mobilną, stronę mobilną lub przy wyborze odbioru biletu w kinie – kupon zostanie
przesłany drogą mailową.

5. Nagrodą w Promocji jest 15% zniżki do jednej transakcji na cały asortyment dostępny w barze lub
kawiarni kinowej na terenie kina Cinema City (zwane dalej „Kupon Zniżkowy”), przy czym w celu
uniknięcia wszelkich wątpliwości przez bar i kawiarnie należy rozmieć tę cześć kina, w której
serwowane są przekąski typu popcorn, napoje i inne, a kawiarnia to odrębne miejsce z wydzieloną
częścią do siedzenia, w której serwowane są m.in. kawy, desery i inne, jednakże znajdujące się na
terenie kina Cinema City.
6. W przypadku zakupu większej ilości Biletów, Uczestnik otrzymuje prawo do tylu zniżek na
transakcje ile Biletów zakupił. Żadne promocje czy zniżki nie łączą się, co oznacza, że przy jednej
transakcji w barze można skorzystać tylko z jednej zniżki.
7. Aby odebrać Zniżkę na transakcję należy najpóźniej w dniu seansu przed czasem jego
rozpoczęcia, który jest nadrukowany na bilecie z Kuponem Zniżkowym, przedstawić pracownikowi
baru kina Cinema City Kupon Zniżkowy, który jest podstawą do otrzymania zniżki na transakcję.
Kupon Zniżkowy należy przedstawić pracownikowi przed rozpoczęciem transakcji.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w kinach Cinema City.
9. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę gratyfikacji.

§4
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu z Uczestników Promocji (lub jego opiekunowi prawnemu) służy prawo zgłoszenia
pisemnej reklamacji - od momentu rozpoczęcia Promocji, a najpóźniej do 7 dni po jej
zakończeniu - przesłanej na niżej podany adres Organizatora:
Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Fosa 37
02-768 Warszawa
Z dopiskiem „Promocja Barowa”
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie uważany za zachowany, jeśli nadanie
reklamacji w placówce pocztowej nastąpiło przed upływem tego terminu.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Promocji,
opis i powód reklamacji oraz zostać podpisane przez Uczestnika Promocji lub jego opiekuna
prawnego (rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres
Organizatora podany powyżej przez Komisję powołaną przez Organizatora.
5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym przesłanym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
7. Dodatkowo Uczestnik może zgłosić swoje uwagi dotyczące promocji na adres pow.bok@cinemacity.pl

§5
DANE OSOBOWE
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Cinema City Poland – CC spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wwy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000493032, NIP 521-30-97-055
b) Dane osobowe Uczestników korzystających z usługi rezerwacji biletów do kina on-line
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi. Natychmiast po uzyskaniu tych
danych osobowych, są one poddawane anonimizacji.
c) Uczestnik korzystający z usługi rezerwacji biletów do kina on-line ma prawo dostępu do treści
swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.
d) Udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika korzystającego z usługi rezerwacji biletów
do kina on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Uczestnik nie ma obowiązku podawania
swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z
systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania poczty Uczestnika.
2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. z póź. zm.) wolne od podatku dochodowego są wartość wygranych
w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego
przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa
i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych
wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 pln.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji Organizator oraz Uczestnicy
będą starali się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia zarówno Uczestnicy
Promocji jak i Organizator będą uprawnieni dochodzić swoich roszczeń przez sądem
powszechnym.

