
REGULAMIN SEANSÓW Z CYKLU „KINO DLA RODZICÓW Z MALUCHEM”

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  cyklu  seansów  „Kino  dla  Rodziców  z  Maluchem”,  dalej  nazywanego  Kinem  z
Maluchem jest  Helios  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Łodzi  (90-418)  przy  Al.  Kościuszki  17,
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. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas seansów Kina z Maluchem  w Kinie Helios w
Białymstoku położonym ul Świętojańskiej 15, 15-277 Białystok zwanego dalej „Kinem”. 

3. Kino  z  Maluchem  to  cykl  seansów  filmowych,  przeznaczonych  dla  rodziców,  przedstawicieli
ustawowych, opiekunów prawnych i faktycznych oraz dzieci w wieku od pierwszego dnia życia do
półtora roku, w których projekcja filmu połączona jest z możliwością aktywnego spędzania czasu
przez  wyżej  wymienione  osoby  z  dziećmi  bez  konieczności  robienia  przerw  w  karmieniach  na
żądanie.

4. Szczegółowe informacje  na temat terminów oraz repertuarów poszczególnych seansów z cyklu
Kino z Maluchem znajdują się na stronie internetowej Kina.

B. Bilety

1. Osoba chcąca wziąć udział w seansie w ramach Kina z Maluchem musi nabyć bilety uprawniające
do wstępu na seans Kina z Maluchem, dla siebie (niemowlaki nie płacą za bilet)

2. Na seanse Kina z Maluchem obowiązują różne ceny biletu z podziałem na kategorie wiekowe,
zgodnie z Cennikiem Kina dostępnym na stronie http://www.helios.pl/26,Bialystok/Cennik/

3. Bilet ważny jest jedynie na określony na nim seans Kina z Maluchem.
4. Kontrola  biletów odbywa się  przed wejściem na  teren sali  kinowej.  Bilety  należy  zachować  do

ewentualnej kontroli przez cały czas trwania Kina z Maluchem.
5. Zakup Biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
6. Bilet można nabyć w kasie Kina lub za pomocą strony internetowej www.helios.pl.  Szczegółowe

zasady zakupu biletów przez Internet znajdują się w Regulaminie Kina i na stronie www.helios.pl.
7. Zwrotu  lub  wymiany  Biletu  można  dokonać  w  kasie  Kina,  najpóźniej  na  15  minut  przed

rozpoczęciem seansu Kina z Maluchem, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
8. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie

uprawnia  do  uczestniczenia  w  danym  seansie  Kina  z  Maluchem,  nie  podlega  wymianie  ani
zwrotowi.

C. Uczestnictwo w Kinie z Maluchem

1. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu pracownikowi Kina ważnego biletu
uprawniającego do udziału w Kinie z Maluchem. Miejsca na sali są numerowane i należy zajmować
je zgodnie ze wskazaniami określonymi na bilecie. Polecamy pierwszy i  czwarty rząd, bo są to
miejsca zlokalizowane obok mat edukacyjnych, na których można położyć dziecko.

2. Na Sali kinowej będzie znajdowało się miejsce do przewijania dzieci, maty edukacyjne oraz drobny
poczęstunek (ziółka wspomagające laktację i oczywiście melisa).

3. Każdy z rodziców, przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych i faktycznych  ponosi pełną
odpowiedzialność za działania swoich dzieci i szkody przez nie wyrządzone w mieniu Organizatora
oraz osób trzecich. 

4. Zabronione jest wnoszenie na salę kinową zabawek, akcesoriów lub urządzeń zagrażających życiu
i  zdrowiu  innym  Uczestnikom  seansu,  w  tym  w  szczególności  małych  i  niebezpiecznych
przedmiotów. 

5. Seanse  z  cyklu  Kina  z  Maluchem  odbywają  się  przy  przygaszonym  świetle  i  o  zmniejszonej
głośności dźwięku. 

http://www.helios.pl/


D. Postanowienia końcowe

1. Regulamin  Kina  z  Maluchem  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
http://www.helios.pl/26,Bialystok/StronaGlowna/

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. Regulamin Kina z Maluchem obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Kina z Maluchem, o czym poinformuje

niezwłocznie na stronie internetowej http://www.helios.pl/26,Bialystok/StronaGlowna/
5. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji Kina z Maluchem należy zgłaszać osobiście do

kierownika Kina lub drogą pocztową na adres Kina. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni
od ich zgłoszenia.

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


