
REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA PLANET CINEMA”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Programu „Karta Rabatowa Planet Cinema”, 

zwanego dalej „Programem”. 

1.2. Organizatorem Programu jest Planet Cinema Poland Sp. z o.o., ul. Książęca 19/4, 00-498 

Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000406662, NIP 107-002-08-76, REGON 145941463 („Organizator”). 

1.3. Programem objęte jest kino Organizatora znajdujące się w Zabrzu przy Placu Teatralnym 12, 41-

800 Zabrze („Kino”). 

1.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.planetcinema.pl) 

oraz w Kinie objętym Programem.  

II. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

2.1. Program trwa w okresie od 06.05.2022 do 31.08.2022 roku. 

III. ZASADY PROGRAMU 

3.1. Program skierowany jest do klientów korzystających z usług Kina, a jego celem jest nagradzanie 

uczestników, nabywających jego produkty. 

3.2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych („Uczestnicy” lub „Uczestnik”). 

3.3. Uczestnictwo w Programie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

3.4. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty Rabatowej („Karta”). 

3.5. Użytkownikiem Karty może być wyłącznie osoba, której imię i nazwisko znajduje się na Karcie. 

Karta nie może być wykorzystana przez inną osobę. 

3.6. Organizator może poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem, w celu potwierdzenia tożsamości 

osoby posługującej się Kartą. 

3.7. Aby otrzymać Kartę należy dokonać jednorazowego zakupu biletów lub produktów barowych w 

kinie na kwotę minimum 40,00 zł. 

3.8. Przy otrzymaniu Karty, Uczestnik otrzymuje pierwszą naklejkę. 

3.9. Każda kolejna naklejka przysługuje Uczestnikowi, który zakupi w Kinie podczas jednej transakcji  

bilety oraz/bądź produkty z baru Kina lub z Planet Cafe na kwotę co najmniej 40,00 zł. 

3.10. Zakupienie biletów i produktów o większej wartości niż 40,00 zł podczas jednej transakcji nie 

upoważnia do otrzymania kolejnych naklejek.  

3.11. Naklejki nie będą wystawiane po odejściu od kasy kina. 

3.12. Po zebraniu 3 naklejek, Uczestnik uprawniony jest do odbioru małego popcornu lub kawy, przy 

czym Uczestnik ma prawo wybrać smak popcornu (solony lub karmelowy) bądź rodzaj kawy (czarna 

lub biała). 

http://www.planetcinema.pl/


3.13. Po zebraniu 6 naklejek Uczestnik ma możliwość wymiany Karty na ZAPROSZENIE do kina Planet 

Cinema Zabrze na dowolny seans z regularnego repertuaru ważne 2 miesiące od daty wymiany Karty. 

Zaproszenia nie można zrealizować na seanse wyświetlane na Sali VIP oraz pokazy i wydarzenia 

specjalne takie jak maratony filmowe, pokazy Planety Kobiet itp. 

3.14. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest 

wręczyć ją sprzedawcy podczas dokonywania transakcji. 

3.15. Dopiero po wymianie Karty na darmowe Zaproszenie do kina, Uczestnik może ubiegać się o 

kolejną Kartę. 

3.16. Liczba kart rabatowych jest ograniczona. 

3.17. Karta nie może zostać wymieniona na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu 

obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. 

3.18. Rabaty udzielone w ramach przynależności do Programu nie łączą się z innymi promocjami. 

3.19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Karty przez 

Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

3.20. Uczestnikami Programu mogą być jedynie osoby prywatne. Naklejki nie będą wydawane w 

przypadku zakupu biletów i produktów barowych dla grup zorganizowanych.  

IV. REKLAMACJE 

4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 

zakończenia okresu obowiązywania Programu w formie pisemnej na adres: Planet Cinema Zabrze, 

Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze.  

4.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) 

dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie 

zainteresowanego Uczestnika poprzez wysłanie informacji na adres podany przez niego w treści 

reklamacji.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Programu w dowolnym 

czasie jego trwania, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. 

5.2. Informacja o zmianie Regulaminu Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora www.planetcinema.pl. 

5.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

5.4. Udział w Programie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
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