Regulamin programu „Urodziny w kinie”
(wersja: 190819.v1) z dnia 01.09.2019 roku

1.

Regulamin Programu „Urodziny w kinie” dostępny jest w wybranych kinach (adresy kin zawiera
Załącznik nr 1) (‘Kino’), których operatorem jest spółka pod firmą Cinema 3D S.A z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372983, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP 6912471755, REGON
021355103 (‘Cinema3D’).
2. Program „Urodziny w kinie” umożliwia rodzicom/prawnym opiekunom dzieci organizację przyjęcia
urodzinowego dla dziecka połączonego z seansem filmowy dla dzieci (‘Przyjęcie Urodzinowe’).
3. W Przyjęciu Urodzinowym mogą uczestniczyć dzieci pod opieką prawnego opiekuna dziecka dla którego
organizowane jest przyjęcie urodzinowe, liczba dzieci uczestnicząca w przyjęciu to 8 osób minimum.
Powyższe oznacza, że cena za możliwość organizacji Przyjęcia Urodzinowego nie ulega zmianie w
przypadku mniejszej liczby uczestników.
4. Czas trwania Przyjęć Urodzinowych w wydzielonych pomieszczeniach to około 1 godzina tj. bez seansu
filmowego, a łączny czas trwania Przyjęcia Urodzinowego zależny jest od długości trwania danego
sensu filmowego. Przyjęcie Urodzinowe może być prowadzone przez wyznaczonego pracownika Kina
lub wynajętego animatora w wybranych kinach i obejmuje: gry, zabawy, poczęstunek i projekcje filmu.
5. Na Przyjęcie Urodzinowe nie można przynosić własnego jedzenia oprócz owoców dla dzieci.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osoby przyjmującej rezerwacje o
wszelkich alergiach oraz produktach nieprzyswajalnych przez dzieci, które zjawią się na Przyjęciu
Urodzinowym.
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https://multikino.pl/rodziny/urodziny oraz dostępny jest w kasie Kin, cena każdorazowo obejmuje
jeden bilet wstępu, dla prawnego opiekuna dziecka dla którego organizowane jest przyjęcie
urodzinowe, na salę kinową na seans filmowy objęty programem przyjęcia urodzinowego. Ceny biletów
wstępu nie obejmują dopłaty do miejsc VIP.
7. Warunkiem organizacji Przyjęcia Urodzinowego jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza
zamówienia, po potwierdzeniu przez Kierownika Zmiany w Kinie dostępności terminu (a w tym
godziny). Formularz zamówienia dostępny jest u Kierowników Zmiany w Kinach.
8. Organizacja „Urodzin w kinie” jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:
a) rezerwacji terminu Przyjęcia Urodzinowego - można dokonać w Kinie osobiście od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, nie później niż na 7 dni przed planowaną datą Przyjęcia
Urodzinowego;
b) potwierdzeniu godziny, na którą została dokonana rezerwacja terminu Przyjęcia Urodzinowego –
należy dokonać osobiście w Kinie lub drogą telefoniczną (zawsze w środy poprzedzające
planowany termin Przyjęcia Urodzinowego), pomiędzy godziną 10:00 a 16:00 (w przypadku
Przyjęcia Urodzinowego w środy i czwartki potwierdzenie następuje w środę tydzień wcześniej);
c) Cinema3D nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina przez uczestników
Przyjęcia Urodzinowego.
9. Zamawiający lub inna osoba dorosła będąca opiekunem dzieci, jest zobowiązana przebywać na terenie
Kina przez cały czas trwania Przyjęcia Urodzinowego oraz sprawowania nadzoru/pieczy nad wszystkimi
uczestnikami Przyjęcia Urodzinowego. Zamawiający ponosi również odpowiedzialność za wszelkie
szkody wyrządzone na terenie Kina przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego.
10. Cinema3D jedynie umożliwia organizację Przyjęcia Urodzinowego i nie sprawuje nadzoru/pieczy nad
uczestnikami Przyjęcia Urodzinowego. Nadzór/pieczę taką sprawuje wyłącznie zamawiający. Stosownie
do postanowień niniejszego regulaminu Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za
sprawowanie nadzoru/pieczy stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
11. Zmawiający jest zobowiązany niezwłoczne przekazać Cinema3D uwagi, zastrzeżenia związane z
Przyjęciem Urodzinowym, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jego organizacji,
bezpośrednio w Kinie (lub na adres Kina) w którym było organizowane Przyjęcie Urodzinowe.
Cinema3D ustosunkuje się do zastrzeżeń niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od ich
otrzymania.
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