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REGULAMIN AKCJI ,,ZŁOTA KOLEKCJA FILMOWA” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem akcji pod nazwą „Złota kolekcja filmowa” (zwanego dalej: Akcją) jest Helios Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, posiadająca NIP: 7251482632, 

REGON: 471544933 oraz opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych 

(dalej: Helios lub Organizator).  

 

§ 2 

ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY 

 

1. Akcja odbywa się w kinach sieci Helios od 07 lipca 2020 roku do 29 września 2020 roku , o ile 

Siła Wyższa lub decyzje władzy państwowej nie umożliwią przeprowadzenia Akcji. Przez Siłę 

Wyższą należy rozumieć wszelkie zdarzenia niezależne i nieprzewidziane uniemożliwiające 

wykonanie Akcji w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którym nie można 

zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, których nie można było przewidzieć, ani im 

zapobiec, takie jak: huragan, powódź, pożar, upadek statku powietrznego, wojna, , epidemie 

choroby. 

2. W przypadku, gdy niektóre kina sieci Helios pozostaną zamknięte, Helios zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia Akcji w pozostałych otwartych kinach. Szczegółowe informacje w zakresie 

otwartych kin znajdują się na stronie internetowej www.helios.pl.  

 

§ 3 

PRZEDMIOT AKCJI 

 

1. W ramach Akcji, HELIOS organizuje w każdy wtorek pokazy filmów produkcji Warner Bros.,  

których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Ustalone godziny projekcji to 13.00* i 18.00. 

 

*godzina 13.00 jest uzależniona od godziny otwarcia danego kina. 
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§ 4 

UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia jak i małoletnia. Za osoby małoletnie, 

przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w Akcji odpowiedzialność, w tym również 

materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie 

prawni / przedstawiciele ustawowi. Wszystkie osoby małoletnie poniżej piętnastego roku 

życia będą wpuszczane na sale kinowe wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która jest 

przedstawicielem ustawowym / opiekunem prawnym przynajmniej jednego z Uczestników.  

2. Akcja polega na zakupieniu (online na stronie www.helios.pl, w Aplikacji lub w punktach 

sprzedażowych w kinach sieci Helios) przez Klienta biletu w cenie 10,00 zł (słownie: dziesięć 

złotych).  

3. Bilet uprawnia do uczestniczenia w jednym z pokazów w ramach Akcji.  

4. Rezerwacje internetowe i telefoniczne nie obowiązują na pokazy wyświetlane w ramach 

Akcji. 

5. Na bilety nie obowiązują żadne zniżki ani kupony. 

6. Uczestnicy Akcji mogą zająć wybrane fotele w sali kinowej z zachowaniem wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. obok siebie mogą siedzieć osoby wspólnie 

zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, opiekunowie z dziećmi 

poniżej 13. roku życia, a także widzowie uczestniczący w pokazie z osobą niepełnosprawną.  

7. Uczestnicy Akcji powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa.  

8. Akcja zostanie poprzedzona projekcją bloku reklamowego (audiowizualnych utworów 

informacyjnych i reklamowych). 

 

§ 5 

ZWROT BILETÓW 

 

Uczestnik Akcji może dokonać zwrotu biletu, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie 

kina.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie jej trwania, w biurze każdego z kin określonych w § 2 

ust. 2 oraz na stronie internetowej Organizatora: www.helios.pl. 

2. Dokonując zakupu biletu uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

http://www.helios.pl/
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Kina i powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Wykaz filmów i daty projekcji w ramach Akcji umieszczony jest w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Helios zastrzega sobie prawo do zmiany treści Załącznika nr 1. 

 

 

 

Załącznik nr 1  

Wykaz seansów w ramach cyklu „Złota Kolekcja Filmowa” 

 

 

 

Lp. 

Terminarz 

Nazwa filmu Rok 

produkcji 

1. 07 lipca 2020 Śpiewak jazzbandu  1927 

2. 14 lipca 2020 Tramwaj zwany pożądaniem 1951 

3. 21 lipca 2020 Deszczowa piosenka 1952 

4. 28 lipca 2020 Buntownik bez powodu 1955 

5. 04 sierpnia 2020 Rio Bravo 1959 

6. 11 sierpnia 2020 Co się zdarzyło Baby Jane? 1962 

7. 18 sierpnia 2020 Mechaniczna pomarańcza 1971 

8. 25 sierpnia 2020 Lśnienie 1980 

9. 01 września 2020 Kolor purpury 1985 

10. 08 września 2020  Imperium Słońca 1987 

11. 15 września 2020 Co się wydarzyło w Madison County 1995 

12. 22 września 2020 Ciekawy przypadek Benjamina Buttona 2008 

13. 29 września 2020 Casablanca 1942 


