
 

 
Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na Turniej oraz Transmisję  

„Łomża Zero Esport Tour” 

1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów 
na Turniej oraz transmisję Turnieju do kin sieci Helios (wskazanych poniżej), 
określający zasady, zakres i warunki sprzedaży.  

2. Turniej – wydarzenie sportowe „Łomża Zero Esport Tour” odbywające się w Kinie 
Helios w Poznaniu (ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań) w dniach 25 - 26 czerwca 
2019 i transmitowane na żywo do kina Helios Blue City w Warszawie oraz kina Helios 
Gdańsk – Forum (Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk).  

3. Transmisja - transmisja na żywo Turnieju odbywającego się w dniach 25 – 26 
czerwca 2019 roku z Kina Helios w Poznaniu do kina Helios Blue City w Warszawie 
oraz kina Helios Gdańsk - Forum.  

4. Helios -  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, sprzedająca Bilety lub Karnety na Turniej 
lub Transmisję.  

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
dokonująca zakupu Biletów i/lub Karnetów do Kin, o których mowa w ust. 2, na 
Turniej lub Transmisję za pośrednictwem sieci Internet lub w kasie Kina.  

6. Bilet na Turniej - dokument wystawiony przez Helios uprawniający do udziału w 
Turnieju na konkretny dzień (jeden dzień). Cena Biletu na jeden dzień to 25 zł. Bilety 
można nabywać w kasie Kina lub przez Internet (online). Bilet zakupiony poprzez 
Internet ma formę fotokodu, który przekazywany jest Klientowi w formie email i/lub 
SMS. Bilet wymieniany jest w kasie kina na opaskę która upoważnia do 
wielokrotnego wejścia w dniu na który obowiązuje bilet. 

7. Bilet na Transmisję - dokument wystawiony przez Helios uprawniający do udziału w 
transmisji Turnieju na konkretny dzień (jeden dzień). Cena Biletu na jeden dzień to 18 
zł. Bilety można nabywać w kasie Kina lub przez Internet (online). Bilet zakupiony 
poprzez Internet ma formę fotokodu, który przekazywany jest Klientowi w formie 

 



 

 
email i/lub SMS. Bilet wymieniany jest w kasie kina na opaskę która upoważnia do 
wielokrotnego wejścia w dniu na który obowiązuje bilet. 

8. Karnet na Turniej  – dokument wystawiony przez Helios uprawniający do udziału w 
Turnieju przez dwa dni. W skład Karnetu wchodzą dwa Bilety w obniżonej cenie. 
Cena Karnetu na dwa dni wynosi 45 zł. Karnety można nabywać jedynie w kasie Kina 
Helios w Poznaniu. Karnety nie są dostępne w sprzedaży online (przez Internet). 
Przy zakupie Karnetu Klient otrzyma koszulkę meczową ŁZET (w ilości 1 sztuki), 
ufundowaną przez Rally City sp. z o.o. ul. Górna 1 , 10-040 Olsztyn NIP: 
739-388-43-69. W przypadku zwrotu Karnetu (na zasadach określonych w 
Regulaminie Kina – w części Zwroty) Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej 
koszulki meczowej w stanie nienaruszonym. Karnet wymieniany jest w kasie kina na 
opaskę która upoważnia do wielokrotnego wejścia w czasie trwania turnieju. 

9. Karnet na Transmisję – dokument wystawiony przez Helios uprawniający do udziału 
w Transmisji przez dwa dni. W skład Karnetu wchodzą dwa Bilety w obniżonej cenie. 
Cena Karnetu na dwa dni wynosi 29 zł. Karnety można nabywać jedynie w kasie Kin, 
w których odbywa się Transmisja. Karnety nie są dostępne w sprzedaży online (przez 
Internet). Karnet wymieniany jest w kasie kina na opaskę która upoważnia do 
wielokrotnego wejścia w czasie trwania transmisji. 

10. Opaski nie należy zdejmować do zakończenia Transmisji oraz należy okazywać na 
żądanie osób upoważnionych.  

11. Osoby posiadające uszkodzoną opaskę, która nosi znamiona prób zdjęcia, 
rozklejenia lub zerwania nie zostaną ponownie wpuszczone na Turniej .  

12. Klient uczestniczący w Turnieju / Transmisji zobowiązany jest do zajęcia miejsca 
określonego na posiadanym przez siebie Bilecie/ Karnecie.  

13. Jeden Bilet/Karnet uprawnia do udziału w Turnieju / Transmisji tylko jedną osobę.  
14. Helios nie prowadzi rezerwacji miejsc na Turniej / Transmisję.  
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia Regulaminu Kina i Regulaminu e-sprzedaży, dostępnych na 
stronie www.helios.pl.  

 

http://www.helios.pl

