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  REGULAMIN AKCJI 

„Wrzuć się na duży ekran” (dalej „Regulamin”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem promocji opisanej w Regulaminie (zwanej dalej: „Promocją”), jest  Mediacg sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysłowickiej 13/1, 01-612 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000326084, 

kapitał zakładowy 5.000,00 zł. w pełni opłacony, NIP 525-244-53-94, REGON 141729298 

(zwana dalej: „Organizatorem”).  

2. Partnerem Promocji jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-032 Warszawa, przy ul. 

Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000284604, kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł. w pełni opłacony, REGON: 

013122196, NIP: 521-28-93-057 (zwana dalej: „Partnerem”). 

3. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne działające jako konsumenci w 

rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

(lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział 

w Promocji), przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnicy”). 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w kinach Partnera pod 

szyldem „Multikino” znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymienionych w 

załączniku nr 1 do Regulaminu (zwane dalej: „Kina”).  

5. Promocji obowiązuje od dnia 19 grudnia  2016 roku do dnia 19 marca 2017 roku (zwany dalej: 

„Okres Trwania Promocji”).  

6. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest wykonanie przez Uczestnika w Okresie Trwania 

Promocji następujących czynności:  

A. wykorzystanie do dnia 19 marca 2017 roku kuponu zdefiniowanego w § 3 ust. 1 Regulaminu 

Promocji „Poniedziałki z Coca-Colą” tj. dokonanie przy użyciu Kuponu zakupu w Kinie 

łącznie: (i) biletu na dowolny film 2D wyświetlany w Kinie w poniedziałek w cenie 10,00 

złotych brutto; (ii) zestawu „Poniedziałki z CC” składającego się z: Popcorn solony o 

pojemności 2,4l oraz Coca Cola o pojemności 0,4l. w cenie 9,90 złotych brutto.  

B. zgłoszenia chęci udziału w Promocji w barze/kasie Kina, bezpośrednio po dokonaniu zakupu 

wskazanego pod lit A powyżej. 

2. Uczestnik, który wykona określone w ust. 1 powyżej czynności otrzyma każdorazowo jeden 

Kupon (opisany w §3 ust. 1 Regulaminu). Powyższe oznacza, że w Okresie Trwania Promocji 
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każdy zakup wskazany w ust. 1 lit A i zgłoszenie opisane w ust. 1 lit. B. uprawnia do odbioru 

jednego Kuponu.  

3. Wskazany w ust. 1 lit A powyżej Regulamin Promocji „Poniedziałki z Coca-Colą” dostępny jest w 

Kinach i pod adresem: 

https://multikino.pl/repozytorium/regulaminy/REGULAMIN_PROMOCJA_PONIEDZIALKI_Z_

COCACOLA_2016.PDF 

 

 

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI  

 

1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki udziału w Promocji określone w § 2 ust. 1 

Regulaminu otrzyma w barze/kasie Kina kupon uprawniający w Okresie Trwania Promocji do 

nieodpłatnego wykonania, zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej, zdjęcia w automacie 

‘Fotopanel Photoshare’ znajdującym się w Kinie (zwany dalej: „Kupon”). 

2. Wykonanie przez Uczestnika zdjęcia przy wykorzystaniu Kuponu jest możliwe jedynie po 

wyrażeniu przez Uczestnika zgody na publikację w Okresie Trwania Promocji na ekranach Kin 

wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu. Zgoda Uczestnika będzie wyrażona poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola na monitorze automatu ‘Fotopanel Photoshare’. Po wyrażeniu 

przez Uczestnika wskazanej wyżej zgody będzie możliwe wykonanie zdjęcia przy wykorzystaniu 

kodu zawartego w Kuponie.  

3. Uczestnik po wykonaniu zgodnie z ust. 2 powyżej zdjęcia otrzymuje zdjęcie w wersji 

drukowanej.,  

4. Publikacja wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu, w wersji elektronicznej nastąpi poprzez  

prezentowane na ekranie Kin przez wybrany tydzień od piątku do czwartku w Okresie Trwania 

Promocji. 

5. Organizator zastrzega, że wykonanie zgodnie z Regulaminem zdjęcia nie jest równoznaczne z 

jego publikacją, bowiem Organizator może dokonać wyboru zdjęć do prezentacji na ekranach 

Kin.  

6. Publikacja zdjęć Uczestników będzie następowała poprzez ich prezentowanie w animacji w bloku 

reklamowym przed wybranymi seansami filmowymi w Kinach. 

7. Animacja ze zdjęciami nie zostanie pokazana przed wydarzeniami specjalnymi takimi jak m.in. 

Maratony filmowe, transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki, Opera 

HD, Kino Na Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenia.  

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na piśmie albo mogą zostać 

przesłane pocztą na adres Organizatora (decyduje data wysłania/nadania reklamacji), w terminie 

do 7 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przedmiotem reklamacji. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres e-mailowy Uczestnika 

albo adres zamieszkania w przypadku wysłania pocztą, jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji.  
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3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

5. Roszczenia uczestnika nie uwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 

reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej, we właściwym sądzie powszechnym. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej 

www.multikino.pl oraz w Kinach. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Kuponu z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. 

W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem 

Okresu Trwania Promocji, informując o tym fakcie na stronie internetowej www.multikino.pl z co 

najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne wcześniejsze zakończenie Promocji nie 

wpływać będzie na ważność Kuponów wydanych w okresie jej trwania. 

 

              


