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Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „Rabaty z Heliosem” 
 
 

I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Akcji Promocyjnej 
 
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 

90-318 Łódź, nr KRS 0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933, zwana dalej Organizatorem. 
2. W akcji promocyjnej uczestniczą dwa kina Helios w Rzeszowie, położone przy ulicy Powstańców 

Warszawy 14 oraz Piłsudskiego 44 oraz partnerzy, których lista znajduje się na stronie internetowej: 
www.helios.pl, lista ta jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

3. Biorąc udział w tej akcji promocyjnej, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik 
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. 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 Uczestników. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, w  tym art. 919 – 921. 

 
II. Czas trwania Akcji Promocyjnej 

1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1.10.2013, czas trwania akcji jest nieokreślony. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji promocyjnej w dowolnym czasie, 

zapewniając jednakże uczestnikom możliwość realizacji uprawnień nabytych, w tym realizacji 

uprawnień wynikających z kupna biletów, również po zakończeniu akcji promocyjnej, z 

zastrzeżeniem art.III. 7 Regulaminu. 

3. W przypadku zakończenia akcji promocyjnej organizator poinformuje partnerów akcji o zaistniałym 

fakcie nie później niż jeden tydzień przed jej zakończeniem drogą elektroniczną. Partnerzy 

zobowiązują się do honorowania biletów i udzielania zniżek uczestnikom akcji promocyjnej, którzy 

nabyli uprawnienia wynikające z kupna biletu, również po zakończeniu akcji promocyjnej, z 

zastrzeżeniem art.III. 7 Regulaminu. 

4. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w akcji informując organizatora o zakończeniu 

współpracy z  jednotygodniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na 

adres: galeriarzeszow@helios.pl, jednocześnie zobowiązuje się do honorowania biletów i 

udzielania zniżek (rabatów) uczestnikom akcji promocyjnej, którzy nabyli uprawnienia wynikające 
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z kupna biletu, również po jego wycofaniu się z akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem art.III. 7 

Regulaminu. 

5. O zakończeniu akcji, wszelkich zmianach, w tym odnośnie Partnerów, Organizator będzie 

informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: www.helios.pl. 

 
III. Zasady Akcji Promocyjnej 
 

 

1. Zasadą akcji promocyjnej jest umożliwienie uczestnikom, otrzymania rabatu na produkty i usługi 
dostępne u Partnerów akcji. 

2. Aktualna lista partnerów akcji, którzy biorą udział w akcji promocyjnej „Rabaty z Heliosem” znajduje 
się na stronie internetowej: www.helios.pl. 

3. Zakup z rabatem nie może być połączony z żadnymi innymi promocjami sprzedaży i rabatami 
u  partnerów akcji. 

4. Rabat nie podlega wymienianie na gotówkę. 
 

5. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zakupić bilet na dowolny seans filmowy w jednym z kin 
Helios w Rzeszowie określonym w rozdziale I pkt 1 Regulaminu. 
 

6. Bilet ważny jest przez 14 dni od daty seansu, która nadrukowana jest na blankiecie biletowym. 
 

7. Uprawnienie do realizacji rabatu u partnera może być zrealizowane najpóźniej w ciągu 14 dni od 
zrealizowania biletu w kinie, po tym terminie wygasa. 

 

8. Jeden bilet uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) dla jednej osoby u Partnera akcji. Rabat 
przysługuje posiadaczowi biletu zrealizowanego w kinie. 
 

 
9. Posiadacz zrealizowanego biletu kinowego otrzyma rabat u partnerów akcji, lista partnerów i 

wielkość rabatu podana jest na stronie internetowej: www.helios.pl 
 

 
10. Uczestnik Akcji promocyjnej w celu skorzystania z rabatu u partnera zobowiązany jest: 
 

a. Do poinformowania pracownika (np. sprzedawcy) Partnera o chęci skorzystania z rabatu 
przed dokonaniem płatności  
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b. Do wręczenia biletu pracownikowi placówki Partnera (np. sprzedawcy) w celu 
weryfikacji ważności promocji. Zniżka może być naliczona tylko raz, w związku z tym 
bilet zostaje zatrzymany u danego partnera. 

11. Podstawą udziału w promocji jest bilet kinowy zakupiony w kinach Helios w Rzeszowie 

 
IV. Uprawnieni 

 
1. Uczestnikiem akcji promocyjnej  może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która w  okresie trwania Akcji promocyjnej spełni poniższe warunki: 

• W okresie od dnia 1 października 2013 roku dokona zakupu biletu w kinach Helios w Rzeszowie. 

• Zachowa zrealizowany w kinie bilet. 
 

V. Reklamacje 
 

1. Za jakość usług, świadczonych przez partnerów akcji wobec jej uczestników ponoszą 
odpowiedzialność partnerzy według przepisów regulujących ich odpowiedzialność w 
stosunkach z  konsumentami. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowości podczas 
świadczenia usługi lub sprzedaży powinny być zgłaszane Partnerowi według stosownych 
przepisów. 

 
VI. Postanowienie końcowe 

  
1. Materiały reklamowe Akcji promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc 

prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.helios.pl 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej. 

              
              
              
              
              
              
  


