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Zasady korzystania z Kina VR
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strefy kina wirtualnej rzeczywistości
w kinie pod szyldem Multikino w Centrum Handlowym „Złote Tarasy” w Warszawie (ul.
Złota 59, 00-12- Warszawa) (‘Kino’) pod nazwą „MULTIKINO VR by SAMSUNG”
(‘Kino VR’).
2. Kino VR jest projektem współorganizowanym przez: (i) Multikino S.A. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000284604, wysokość kapitału zakładowego: 88.033.230,90 zł. (w całości wpłacony),
NIP: 521-28-93-057, REGON: 013122196 (‘Multikino’); (ii) Multikino Media sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00 – 032 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000021086, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł., NIP: 6762150965,
REGON: 357170910 (‘Multikino Media’).
3. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w niniejszym regulaminie, a związanych ze
sprzedażą biletów do Kina VR i korzystaniem z sali do prezentacji Kina VR, mają
odpowiednie zastosowanie postanowienia regulaminów obowiązujących w Kinie, a w
szczególności postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w Kinie oraz pod adresem:
https://multikino.pl/informacje/regulaminy.
4. W sprawach związanych z korzystaniem z urządzeń przeznaczonych do prezentacji treści
audiowizualnych w Kinie VR maja zastosowanie opracowane przez Samsung zasady
korzystnia z tych urządzeń a w tym w szczególności postanowienia dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa
dostępne
w
Kinie
oraz
pod
adresem:
https://static.oculus.com/documents/gear-vr-health-and-safety-warnings-pl.pdf.
5. Kino VR może być udostępnione wyłącznie osobom o pełnej zdolności do czynności
prawnych lub osobom o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (za zgodą
opiekuna prawnego) lub osobom niepełnoletnim w wieku 13 lat i powyżej (za zgodą
przedstawiciela ustawowego).
6. Bilety do Kina VR można nabyć: (i) w kasie Kina: (ii) przez stronę internetową
www.multikino.pl zgodnie z Regulaminem Zakupu i rezerwacji biletów do kin pod
szyldem Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl dostępnym pod
adresem: https://multikino.pl/informacje/regulaminy; (iii) poprzez Aplikację Mobilną
zgodnie z Regulaminem Sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino
dostępnym pod adresem: https://multikino.pl/informacje/regulaminy; (iv) poprzez
wyminę Kuponów/Kodów 2D/Bonów prezentowych 2D, Kuponów/Kodów 3D/Bonów
prezentowych 3D.
7. W Kinie VR nie obowiązują akcje promocyjne: Rodzina do Kina, Multiponiedziałki,
Buenoczwartki, Multiworld, Karta dla Nauczyciela - co oznacza, w szczególności że w
zakresie nabywania biletów do Kina VR nie obowiązują promocyjne zasady nabywania
biletów określone we wskazanych wyżej regulaminach.
8. Spóźnieni klienci na prezentację treści audiowizualnych wirtualnej rzeczywistości, nie
będą wpuszczani do Kina VR.
9. W Kinie VR obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania artykułów
spożywczych oraz napojów.
10. W Kinie VR obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia walizek, plecaków i innych dużych
przedmiotów.

11. Osoby korzystające z Kina VR są zobowiązane do dbania o powierzone urządzenia
wirtualnej rzeczywistości.
12. Osoby korzystające z Kina VR ponoszą materialną odpowiedzialność za świadome
zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie każdego elementu urządzenia wirtualnej
rzeczywistości.
13. Osoby korzystające z Kina VR są zobowiązane do stosowania się do zaleceń personelu
Kina VR.
14. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu, osoba naruszająca na
żądanie personelu Kina VR jest obowiązana do opuszczenia Kina VR.
15. Wszelkie reklamacje związane z Kinem VR należy zgłaszać zgodnie z Regulaminem
Kina na adres Multikino.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, a w szczególności zaleceń obsługi Kina VR i
zasad korzystania z urządzeń wirtualnej rzeczywistości.

