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REGULAMIN PROMOCJI MULTIWORLD  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Promocja o nazwie Multiworld, (dalej: „Promocja”), w zakresie Quizu jest organizowana przez: (i) 

Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021086, kapitał zakładowy 
1.000.000,00 zł., NIP 676 215 09 65, REGON 357170910, (dalej: „Organizator Quizu”),  

2. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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), zamieszkałe na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).  

3. Udział w Promocji jest dobrowolny.  
4. Czas trwania Promocji: od 24.06.2016 do 31.12.2017 (dalej: „Okres Trwania Promocji”). 
5. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kinach określonych w Załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu (dalej: „Kina” lub „Kino”). 
6. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 
7. Promocja dotyczy Quizu filmowego.  
8. Nagrodą Główną w Promocji są: (i) w zakresie Quizu - Kody 2D, tj. elektronicznych znaków 

legitymacyjnych na okaziciela podlegających (w okresie ich ważności tj. do dnia wskazanego dla każdego 
kodu w aplikacji mobilnej „Multiworld”) wymianie na jeden bilet wstępu (jeden kod uprawnia do wymiany 
na jeden bilet wstępu dla jednej osoby) na jeden seans filmowy, w dowolnym Kinie, na dowolny seans w 
dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej godzinie (zgodnie z repertuarem danego Kina), ale z wyłączeniem 
siedzeń VIP i sal Extreem, filmów wyświetlanych w technologii 3D, seansów filmowych w salach Platinum 
i strefie Velvet oraz Projekcji specjalnych (dalej: „Kody 2D”);  

9. Nagrodą Głównymi w Promocji są również Kody 2D zniżkowe, tj. elektronicznych znaków 
legitymacyjnych na okaziciela uprawniających do  (w okresie ich ważności tj. do dnia wskazanego dla 
każdego kodu w aplikacji mobilnej „Multiworld”) zakupu  biletu wstępu w cenie 10 zł (jeden kod uprania 
do wymiany na jeden bilet wstępu w cenie 10 zł dla jednej osoby) na jeden seans filmowy, w dowolnym 
Kinie, na dowolny seans w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej godzinie (zgodnie z repertuarem danego 
Kina), ale z wyłączeniem siedzeń VIP i sal Extreem, filmów wyświetlanych w technologii 3D, seansów 
filmowych w salach Platinum i strefie Velvet oraz Projekcji specjalnych (dalej: „Kody 2D”);  
 

10. Nagrodą w Pocieszenia w Promocji są: w zakresie Quizu  -  Kody na zestaw barowy Oskar w cenie 12, 90 
zł  z datą ważności wskazaną dla każdego kodu w aplikacji mobilnej „Multiworld”. Jeden kod uprawnia do 
zakupu zestawu Oskar w cenie 12,90  

11. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest pobranie, zainstalowanie i korzystanie przez Uczestnika aplikacji 

pod nazwą „Multiworld” która przeznaczona jest  na smartfony działające pod kontrolą systemu IOS (w 
wersji od 8.0 do 10.3.2)  oraz Android ( w wersji od 4.2 do 6.0.1) (dalej: „Aplikacja”). 

2. Korzystanie z Aplikacji wymaga dostępu do Internetu. 
3. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać najnowszą wersję aplikacji Multiworld, która jest dostępna 

w App Store oraz Google Play. 
4. Aplikacja pozwala na korzystanie z rozszerzenia plakatu filmowego znajdującego się w Kinach oraz poza 

kinem. Raz na tydzień będzie pojawiał się nowy tytuł filmu, a informacje o nim będzie można uzyskać 
wchodząc na stronę:   www.multikino.pl/aplikacja-multiworld 
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5. Użytkownik po nakierowaniu kamery smartfonu z zainstalowaną Aplikacją na plakat filmowy biorący 
udział w konkursie, będzie miał możliwość oglądać w swoim smartfonie dodatkowe treści, na które 
składają się: 
a. Informacja o filmie  
b. Zwiastun filmowy 
c. Quiz  - umożliwiający Uczestnikom wygranie Nagrody Głównej oraz Nagród Pocieszenia. Zadaniem 

Użytkownika jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pojawiające się pytanie dotyczące konkretnego 
filmu.  

d. Kup bilet – umożliwiający Uczestnikom zakupienie biletu na danym film jeśli posiada aplikację 
Multikino 

 
6. Kod 2D uprawnia do zakupu biletu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie po jego okazaniu 

kasjerowi w Kinie w celu jego odczytania i potwierdzenia wykorzystania Kodu 2D w Aplikacji.  
7. Liczba Nagród w konkursie jest ograniczona, a o wygranej decyduje kolejność w jakiej użytkownicy 

odpowiadają na pytanie w Quizie. 
8. Użytkownik może tylko raz dziennie wziąć udział w Quizie i zdobyć Nagrodę Główną lub Nagrodę 

Pocieszenia.  
9. Plakat filmowy biorący udział w konkursie umożliwia Użytkownikowi zdobycie maksymalnie jednej 

Nagrody Głównej i jednej Nagrody Pocieszenia. 
10. W konkursie biorą udział tylko te plakaty filmowe, które znajdują się w galerii aktualnych plakatów w 

aplikacji Multiworld. 
 

 
§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w zakresie Quizu na adres: uwagi@multikino.pl 

lub pisemnie na adres siedziby właściwego organizatora, jednak nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
dowiedzenia się o stanie lub wystąpieniu zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji. O prawidłowym 
terminie wniesienia reklamacji decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje bez adresu Uczestnika, nie zawierające wyżej 
określonych danych albo skierowane do nie właściwego organizatora  zostaną pozostawione bez 
rozpoznania.  

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
4. Uczestnik o decyzji w zakresie reklamacji zostanie powiadomiony e-mailem na adres podany w reklamacji 

albo listem poleconym na adres podany w reklamacji wysłanej na adres siedziby danego organizatora w 
terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

5. Roszczenia uczestnika nieuwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą 
być dochodzone na drodze sądowej, we właściwym sądzie powszechnym. 

6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach 
związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji tj. z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem 
danych osobowych Uczestników Promocji w zakresie Quizu jest Organizator Quizu a w zakresie Konkursu 
jest Organizator Konkursu. 
 

 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Trwania Promocji w siedzibie każdego z organizatorów.  
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2. Żaden z organizatorów nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika.  

3. Organizatorzy zastrzegają 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 Organizatorzy zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem Okresu 
Trwania Promocji, informując o tym fakcie na stronie internetowej [----]. Ewentualne wcześniejsze 
zakończenie Promocji nie wpływać będzie na ważność biletów zakupionych na seanse w Okresie Trwania 
Promocji. 

4. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez 
niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 

5. Zasady określone w Promocji nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami dla klientów kin.   

Załącznik nr 1 
              
Kino	 Adres	

Multikino	Bydgoszcz	 ul.	Marszałka	focha	48,	85-070	Bydgoszcz	

Multikino	Czechowice-Dziedzice	 ul.	Legionów	83,	43-502	Czechowice-Dziedzice	

Multikino	Gdańsk	 Al.	Zwycięstwa	14,	80-219	Gdańsk	

Multikino	Katowice	 ul.	3	Maja	30,	40-097	Katowice	

Multikino	Elbląg	 ul.	Teatralna	5,	82-300	Elbląg	

Multikino	Kraków	 ul.	Dobrego	Pasterza	128,	31-619	Kraków	

Multikino	Poznań	51	 ul.	Królowej	Jadwigi	51,	61-872	Poznań	

Multikino	Szczecin	 ul.	Wyzwolenia	18-20,	70-532	Szczecin	

Multikino	Lublin	 Al..	Spółdzielczości	Pracy	36,	20-147	Lublin	

Multikino	Ursynów	 Al.	KEN	60,	02-777	Warszawa	

Multikino	Zabrze	 ul.	Gdańska	18,	41-800	Zabrze	

Multikino	Włocławek	 ul.	Pułaskiego	10-12,	87-800	Włocławek	

Multikino	Wrocław	Pasaż	 ul.	Grunwaldzka	22,	50-363	Wrocław	

Multikino	Wrocław	Arkady	 ul	Powstańców	Śl.	2-4,	53-333	Wrocław	

Multikino	Stary	Browar	 ul.	Pówiejska	42,	61-888	Poznań	

Multikino	Złote	Tarasy	 ul.	Złota	59,	00-120	Warszawa	

Multikino	Rybnik	 ul.	Chrobrego	1,	44-200	Rybnk	

Multikino	Koszalin	 ul.	Paderewskiego	1,	75-736	Koszalin	

Multikino	Malta	 ul.	Abp.	A.	Baraniaka	8,	61-131	Poznań	

Multikino	Sopot	 ul.	Boh.	Monte	Cassino	63,	81-767	Sopot	

Multikino	Gdynia	 ul.	Waszyngtona	21,	81-342	Gdynia	

Silver	Screen	Łódź	 Al.	Piłsudskiego	5,	90-368	Łódź	

Multikino	Targówek	 ul.	Głębocka	15,	03-287	Warszawa	

Multikino	Wola	 ul.	Górczewska	124,	01-460	Warszawa	

Multikino	Radom	 ul.	Bolesława	Chrobrego	1,	26-601	Radom	

Multikino	Rumia	 ul.	Sobieskiego	14A,	84-230	Rumia	

Multikino	Rzeszów	 ul.	Kopisto	1,	35-315	Rzeszów	

Multikino	Kielce	 ul.	Warszawska	26,	25-317	Kielce	

Multikino	Słupsk	 ul.	Szczecińska	58,	76-200	Słupsk	

Multikino	Zgorzelec	 ul.	Armii	Krajowej	52a,	59-900	Zgorzelec	
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Multikino	Tychy	 al..	Jana	Pawła	II	16/18,	43-100	Tychy	

Multikino	Olsztyn	 Ul.	Juliana	Tuwima	26,	10-748	Olsztyn	

   


