
REGULAMIN WYDARZENIA Z CYKLU „KINO DLA KOBIET” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem cyklu seansów i atrakcji pod nazwą „Kino dla Kobiet”, jest  kino Planet Cinema, 

znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Oświęcimiu, przy ulicy Powstańców 

Śląskich, którego operatorem jest Planet Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach al. 

Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 

0000389785, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON 41957079 NIP: 954-272-47-

85;, zwana dalej Organizatorem.  

2. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Kina dla Kobiet.  

3. Kino dla Kobiet to cykl imprez kulturalnych - seansów filmowych, przeznaczonych dla Kobiet,  

w których projekcja filmu poprzedzona jest częścią konkursową i innymi atrakcjami, 

adresowanymi wyłącznie dla kobiet. Część konkursowa trwa około 60 min. W części tej 

uczestniczyć mogą wyłącznie kobiety.  

4. W dalszej części regulaminu przez seans Kina dla Kobiet rozumie się całość imprezy, czyli część 

konkursową i projekcję filmu.  

5. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz repertuarów poszczególnych seansów z cyklu 

Kino dla Kobiet znajdują się na stronie internetowej kina Planet Cinema. 

 

§ 2 Bilety 

 

1. Osoba chcąca wziąć udział w seansie w ramach Kina dla Kobiet musi nabyć specjalny bilet 

uprawniający do wstępu na seans Kina dla Kobiet (zwany dalej BILETEM),  

2. Na seanse Kina dla Kobiet obowiązuje jedna cena BILETU - 25 zł - bez podziału na kategorie 

wiekowe. 

3. W cenie BILETU zawarta jest kwota:  

a. 20 zł – projekcja filmu 

b. 5 zł – voucher przeznaczony na organizację wydarzenia. 

4. Jeden BILET uprawnia do udziału w Kinie Kobiet wyłącznie jedną osobę.  

5. BILET ważny jest jedynie na określony na nim seans Kina Kobiet. 

6. Kontrola BILETÓW odbywa się przed wejściem na teren sali kinowej. BILET należy zachować 

do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania Kina dla Kobiet.  

7. Zakup BILETU jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.  

8. BILET można nabyć w kasie Kina lub za pomocą strony internetowej www.planetcinema.pl.  

9. Zwrotu lub wymiany BILETU można dokonać w kasie Kina, najpóźniej na 24 godziny przed 

rozpoczęciem seansu Kina dla Kobiet, okazując BILET wraz z paragonem fiskalnym. 

10. Zwrot BILETU dotyczy wyłącznie kwoty 20 zł (projekcja filmu), Voucher 5 zł nie podlega 

zwrotowi. 

11. BILET nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie 

nie uprawnia do uczestniczenia w danym seansie Kina dla Kobiet, nie podlega wymianie ani 

zwrotowi.  

12. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu pracownikowi Kina ważnego 

BILETU uprawniającego do udziału w Kinie dla Kobiet. Na atrakcje na Sali przygotowane przed 

projekcją filmu mają wstęp wyłącznie kobiety.  

13. Miejsca na sali są numerowane i należy zajmować je zgodnie ze wskazaniami określonymi na 

BILECIE. 



§ 3 Uczestnictwo w atrakcjach przed seansem 

  

W ramach "Atrakcji przed seansami" kino organizuje 2 rodzaje Atrakcji - zabaw:  

 

A) Pierwszy rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:  

a) Osoby chcące wziąć udział w losowaniu (dalej uczestnicy) otrzymują przed wejściem na salę 

kinową naklejkę z numerem. 

b) W momencie pojawienia się pytania na ekranie lub w momencie odczytania pytania przez osobę 

prowadzącą zabawę, jury składające się z pracowników kina wybiera kupon z numerem i wywołuję 

z Sali osobę z takim numerem na otrzymanej naklejce, uczestnik ten ma prawo odpowiedzieć na 

pytanie i odbioru nagrody. Jeżeli wylosowana osoba, aktualnie nie znajduje się na Sali kinowej, 

kupon uważany jest za nie ważny, czyli uczestnikowi nie przysługuje prawo do wręczenia nagrody.   

c) Jeżeli podana odpowiedź jest poprawna osoba udzielająca poprawnej odpowiedzi otrzymuje 

nagrodę.  

d) Jeżeli odpowiedź jest niepoprawna jury wybiera kolejną osobę spośród osób, które wypełniły 

kupon. Jeżeli podana odpowiedź jest poprawna, osoba ta otrzymuje nagrodę. Procedura ta 

powtarzana jest, aż do momentu udzielenia poprawnej odpowiedzi. 

 

B) Drugi rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:  

a) Osoby chcące wziąć udział w zabawie (dalej Uczestnicy) otrzymują przed wejściem na salę kinową 

naklejkę z numerem. 

b) Pracownicy kina prowadzący zabawę wybierają na podstawie kuponów osoby biorące udział  

w zabawie (od kilku do kilkudziesięciu osób), którym powierza się do wykonania zadanie 

konkursowe.  

c) Jury składające się pracowników kina wskazuje i wybiera osoby, które zdaniem jury najlepiej 

wykonały zadanie konkursowe.  

d) Wskazane osoby – laureaci otrzymują nagrody. Organizator informuje, że atrakcje – zabawy nie są 

loterią promocyjną lub fantową i organizowane są wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego, w tym art. 921 i nast. kodeksu cywilnego. 

 

 

 

     § 4 Nagrody konkursowe 

 
1. Podczas Atrakcji do wygrania są nagrody – gadżety, kosmetyki, książki, tekstylia, słodycze 

oraz inne upominki wg możliwości i aktualnego stanu posiadania w kinie. 

2. Wartość poszczególnych nagród – upominków, nie przekracza 50 zł. 

3. Laureatom atrakcji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursów i atrakcji, w szczególności 

przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia losowania: 

5. Listem poleconym na adres Planet Cinema , ul. Powstańców Śląskich 1, 32-600 Oświęcim. 

6. Pocztą e-mail, na adres biuro@planet-cinema.pl 

7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego 

reklamację, a także adres numer telefonu oraz dokładny opis wskazującym na powód 

reklamacji. 

8. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację  

i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku 

 

 

 

mailto:biuro@planet-cinema.pl


§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Kina dla Kobiet dostępny jest w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, 

niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże 

na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej klientów.  

3. Regulamin Kina dla Kobiet obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Kina dla Kobiet, o czym poinformuje 

niezwłocznie na stronie internetowej www.planetcinema.pl.  

5. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji Kina dla Kobiet należy zgłaszać osobiście do 

kierownika Kina lub drogą pocztową na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są  

w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.  


