
REGULAMIN „URODZIN W KINIE” HELIOS POZNAŃ POSNANIA 

1. Organizatorem usługi „Urodziny w kinie” jest HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi 90-418, Al. Kościuszki 17, 

KRS 0000005092, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego NIP 725-14-82-632; REGON 471544933; Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.156.346,40 

PLN zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Usługa wykonywana jest w Kinie Helios Posnania ul. Pleszewska 1, Poznań zwanego dalej „Kinem”. 

3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia- Formularz Zamówień 

Urodzin w Kinie (załącznik numer 1), które powinno zostać dokonane osobiście w biurze kina Helios 

Posnania w Poznaniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-20.00. 

4. Złożenie zamówienia na organizację urodzin jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego regulaminu. 

5. Zamówienie na organizację urodzin może zostać dokonane najwcześniej na 15 dni a najpóźniej na 7 dni 

przed planowaną datą urodzin. Rezerwacja daty Przyjęcia urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni 

przed planowaną datą możliwa jest pod warunkiem, że we wskazanym terminie obiekt Kina będzie 

dostępny. 

6. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie Formularza 

Zamówienia oraz  potwierdzenie przez Kino dostępności terminu. 

7. W przypadku, gdy zamawiający dokonuje zamówienia w chwili, gdy nie jest znany repertuar na dzień 

organizacji urodzin, dokładne ustalenie godziny przyjęcia oraz tytułu filmu następuje drogą telefoniczną 

(pracownik kina potwierdza rezerwację terminu i dokonuje rezerwacji miejsc na sali), najpóźniej w  środę 

poprzedzającą wybrany termin do godziny 12.00. 

8. „Urodziny w Kinie” składają się z projekcji filmowej oraz poczęstunku tortem w wydzielonym miejscu w 

kinie. 

9. Maksymalny czas trwania przyjęcia urodzinowego  wynosi 3 godziny (poczęstunek ok. 60 min. oraz 

projekcja filmowa ok. 90-120 min.). 

10. Seans filmowy jest seansem z aktualnego repertuaru, w związku z tym na Sali kinowej mogą znajdować 

się inni widzowie. 

11. Godzina i tytuł filmu są wybierane z aktualnego repertuaru. Organizator nie może zmienić repertuaru, w 

celu ustalenia dogodnej dla zamawiającego godziny uroczystości urodzin. 

12. Minimalna liczba uczestników urodzin: 5 osób. Maksymalna liczba uczestników urodzin: 12 osób. 

13. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowej zastawy: sztućców, talerzyków, 

kubeczków, serwetek, świeczek. Kino zapewnia paterę i łopatkę do tortu oraz nóż. 

14. Zamawiający może dodatkowo zakupić dla swoich gości napoje i przekąski dostępne w barze i kawiarni 

kina.  

15. Zamawiający zobowiązany jest do zakupu, w ilości odpowiadającej ilości uczestników urodzin, 

następujących produktów: 



1) BILET urodzinowy - na BILET urodzinowy w rozumieniu regulaminu składają się: bilet na seans oraz 

voucher (Voucher „urodziny”). Dopiero zakup obu tych produktów umożliwia uczestnictwo w imprezie.  

2) tort urodzinowy - Kino dokonuje zamówienia tortu urodzinowego (rodzaj, smak, napis na torcie) wg 

deklaracji Zamawiającego złożonej na Formularzu Zamówienia Urodzin w Kinie. Waga tortu może się 

wahać od zamówionej +/- 20dag. Cena tortu wynosi:  

- tort tradycyjny  42,00 zł /kg 

- specjalny (rysunek żelowy lub tort angielski)  55,00zł /kg 

- napis na torcie +10zł  

Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania osoby przyjmującej rezerwacje o wszelkich alergiach oraz 

produktach nieprzyswajalnych przez dzieci, które zjawią się na Przyjęciu Urodzinowym. 

Ponadto zamawiający może dla uczestników urodzin zakupić Urodzinowy Zestaw Barowy w promocyjnej cenie- 

jest to opcja dodatkowa zawarta w Formularzu Zamówienia Urodzin w Kinie. 

16. Każdy z uczestników, podczas trwania urodzin, może nabyć dodatkowe produkty na własny koszt. 

17. Przez cały czas trwania urodzin uczestnicy urodzin muszą pozostawać pod opieką jednej osoby 

pełnoletniej (opiekuna).  

18. Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikami urodzin. Wyłączną odpowiedzialność za sprawowanie 

opieki nad uczestnikami urodzin ponosi opiekun. Opiekunowi przysługuje bezpłatny wstęp na seans w 

ramach imprezy urodzinowej.  

19. Ze względu na brak szatni Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczestników urodzin.  

 

  


