
REGULAMIN SEANSÓW Z CYKLU „KINO KOBIET”

A. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem cyklu seansów „Kino Kobiet”, dalej nazywanego Kinem Kobiet jest Helios Spółka
Akcyjna  z  siedzibą  w  Łodzi  (90-318)  przy  ul.  Sienkiewicza  82/84,  zarejestrowana  przez  Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym
w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Kino  Kobiet  to  cykl  publicznych  imprez  kulturalnych  -  seansów  filmowych,  dedykowanych  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.  W dalszej  części  Regulaminu  przez  seans  Kina  Kobiet
rozumie się całość imprezy, czyli część konkursową i projekcję filmu. 

3. Specjalnie  dla  Uczestniczek  Kina  Kobiet  Organizator  prowadzi  dedykowany  im  portal
społecznościowy w serwisie Facebook na stronie www.facebook.com/KinoKobiet, umożliwiający im
utrzymywanie relacji, wzajemną komunikację, dzielenie się opiniami oraz informowanie ich przez
Organizatora o kolejnych seansach i imprezach towarzyszących. Elementem portalu są fotorelacje
oraz reportaże filmowe ze spotkań, wykonywane oraz publikowane na zasadach opisanych w pkt.
D Regulaminu. 

4. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Kina Kobiet w Kinach sieci Helios. 

5. Przed udziałem w seansie Kina Kobiet Organizator prosi o zapoznanie się z nim. 
6. Udział  w  seansie  Kina  Kobiet  oznacza  akceptację  Regulaminu,  w  tym  wyrażenie  zgody  na

wykonywanie  przez  Organizatora  zdjęć  (fotorelacji)  oraz  filmów  podczas  seansu  oraz  ich
publikację w serwisie Facebook na stronie www.facebook.com/KinoKobiet.

7. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz repertuarów poszczególnych seansów z cyklu
Kino Kobiet znajdują się na stronach internetowych poszczególnych kin sieci Helios. 

B. Bilety oraz Kupony i Vouchery 

1. Osoba  chcąca  wziąć  udział  w  seansie  w  ramach  Kina  Kobiet  musi  nabyć  specjalny  bilet
uprawniający do wstępu na seans Kina Kobiet (zwany dalej BILETEM), opisany w pkt. 2 poniżej. 

2. Na  cenę  BILETU  (Kina  Kobiet)  składa  się  cena  Biletu  Kina  Kobiet  (na  seans)  i  cena
Vouchera_Kino_Kobiet. 

3. Na seansach Kina Kobiet obowiązuje odrębny cennik, w którym nie ma zniżek ze względu na wiek.
Można jednak skorzystać ze zniżki grupowej (grupa min. 10 osobowa może zakupić bilety w cenie
biletu grupowego). 

3. Na seansach Kina Kobiet można realizować Kupony, których dokładna definicja znajduje się w
Regulaminie Kina. Kupon należy wymienić w kasie kina na bilet  + dokupić voucher i dopiero z
biletem i voucherem można wejść na seans. 

4. Na seanse Kina Kobiet obowiązuje odrębny cennik biletów.
5. Jeden BILET uprawnia do udziału w Kinie Kobiet wyłącznie jedną osobę. 
6. BILET ważny jest jedynie na określony na nim seans Kina Kobiet, odbywający się w wyznaczonym

kinie. 
7. Kontrola BILETÓW odbywa się przed wejściem na teren sali kinowej. BILET należy zachować do

ewentualnej kontroli przez cały czas trwania Kina Kobiet. 
8. BILET można nabyć w kasie Kina lub za pomocą strony internetowej www.helios.pl. Szczegółowe

zasady  zakupu  biletów  przez  Internet  znajdują  się  w  Regulaminach  poszczególnych  Kin  i  na
stronie www.helios.pl. 

9. Zwrotu  lub  wymiany  BILETU  można  dokonać  w  kasie  Kina,  najpóźniej  na  15  minut  przed
rozpoczęciem seansu Kina Kobiet, okazując BILET wraz z paragonem fiskalnym. 



10. BILET  nieczytelny,  zniszczony  lub  uszkodzony  w  taki  sposób,  iż  nie  jest  możliwe  jego
odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w danym seansie Kina Kobiet, nie podlega wymianie
ani zwrotowi. 

11.    Szczegółowe informacje na temat obowiązujących cen BILETÓW w poszczególnych kinach
znajdują się w kasie Kina i na stronie internetowej poszczególnych kin sieci Helios. 

C. Warunki uczestnictwa w Kinie Kobiet 

1. Wejście na teren sal  kinowych możliwe  jest  jedynie  po okazaniu  pracownikowi  Kina  ważnego
BILETU  uprawniającego  do  udziału  w  Kinie  Kobiet.  Na  atrakcje  na  Sali  przygotowane  przed
projekcją filmu mają wstęp wyłącznie kobiety. Mężczyźni mają możliwość uczestnictwa w projekcji
wyświetlanego filmu tuż po zakończeniu wszelkich konkursów i atrakcji na sali. 

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

D.  Prawo Organizatora do wykonywania oraz publikacji zdjęć i fotorelacji z seansów Kina 
Kobiet 

1. Organizator  prowadzi  w  serwisie  Facebook,  na  stronie www.facebook.com/KinoKobiet, portal
społecznościowy zrzeszający Uczestniczki Kina Kobiet. 

2. Dla realizacji koncepcji Kina Kobiet Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania na portalu
zdjęć,  filmów  z  seansów  oraz  wydarzeń  towarzyszących  Kinu  Kobiet.  Zgodnie  z  przepisami
powszechnie obowiązującymi, Organizator ma prawo ich publikacji, w tym zdjęć, których tematem
jest przedstawienie konkretnych wydarzeń, jeżeli zdjęcia obejmują większą liczbę osób, biorących
udział w seansie Kina Kobiet, gdy stanowią one element szerszej całości, oraz gdy nie są głównym
czy jedynym tematem zdjęcia. 

3. W związku z powyższym Organizator podkreśla, że podczas seansów Kina Kobiet wykonywane są
fotorelacje lub filmy w celach opisanych powyżej, a udział w seansie oznacza wyrażenie przez
Uczestniczkę/Uczestnika zgody na wykonywanie zdjęć lub filmów oraz ich publikację w sposób
opisany powyżej. 

E.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Kina Kobiet dostępny jest na stronie internetowej www.helios.pl, w kinach Helios oraz 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. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  repertuaru  Kina  Kobiet,  o  czym  poinformuje
niezwłocznie na stronie internetowej www.helios.pl i w kinach Helios. 

4. Wszelkie  skargi  i  reklamacje  dotyczące  organizacji  Kina  Kobiet  należy  zgłaszać  osobiście  do
kierownika  Kina  lub  drogą  pocztową  na  adres  Organizatora.  Reklamacje  rozpatrywane  są  w
terminie 21 dni od ich zgłoszenia. 

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.facebook.com/KinoKobiet
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