Regulamin akcji „Twój Seans Prywatny”

1.

Organizatorem akcji pod nazwą „Twój Seans Prywatny” (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: Organizator).

2.

Uczestnikiem „Twojego Seansu Prywatnego” może być osoba pełnoletnia jak i małoletnia. Za
osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w „Twoim Seansie
Prywatnym” odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych
przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni / przedstawiciele ustawowi. Osoby
poniżej 15. roku życia będą wpuszczane do sal kinowych wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich lub po uprzednim okazaniu pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych /
opiekunów prawnych.

3.

Akcja polega na zakupieniu (online na stronie www.helios.pl lub w punktach sprzedażowych
w kinach sieci Helios) przez Klienta „Twojego Seansu Prywatnego” w sali kinowej, gdzie
będzie miał możliwość wraz z grupą przyjaciół, rodziny czy znajomych obejrzeć w prywatnym
gronie wybrany film z listy dostępnej na stronie internetowej, bądź w punktach sprzedażowych
w kinach.

4.

„Twój Seans Prywatny” można kupić:
a) za pośrednictwem strony internetowej www.helios.pl, na zasadach określonych w odrębnych
regulaminach zamieszczonych na stronie www.helios.pl,
b) w punktach sprzedażowych w kinach (kasie Kina lub kiosku).

5.

Klient chcąc wziąć udział w Akcji:
a) na stronie www.helios.pl lub przy punkcie sprzedażowym wybiera godzinę „Twojego Seansu
Prywatnego”, następnie zostaje przekierowany na widok sali z 1 miejscem, które zaznacza,
b) wybiera jeden z dwóch rodzajów biletu: Twój Seans Prywatny PREMIUM lub Twój Seans
Prywatny, przy czym bilet Twój Seans Prywatny PREMIUM upoważnia do wyboru filmu
z listy Twój Seans Prywatny PREMIUM, w skład której wchodzą wybrane premiery oraz
filmy uwzględnione w liście Twój Seans Prywatny, zaś bilet Twój Seans Prywatny
upoważnia do wyboru filmu z listy Twój Seans Prywatny, w skład której wchodzą
najciekawsze tytuły ostatnich miesięcy. Bilet, niezależnie od rodzaju, upoważnia do wzięcia
udziału w seansie maksymalnie 20 osób.
c) dokonuje zapłaty online za pośrednictwem systemu płatniczego PayU (w przypadku zakupu
„Twojego Seansu Prywatnego” przez stronę www), bądź w punkcie sprzedażowym w kinie.
Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany adres mailowy potwierdzenie

dokonania zakupu „Twojego Seansu Prywatnego”. W przypadku płatności dokonywanych
przez stronę internetową do transakcji doliczana jest Opłata internetowa w wysokości 1 zł.
d) przychodzi do kina co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu i przedstawiając
potwierdzenie dokonania zakupu „Twojego Seansu Prywatnego”, w kasie kina informuje
pracownika Helios o wyborze filmu z dostępnych list tytułów: Twój Seans Prywatny
PREMIUM lub Twój Seans Prywatny. Klient nie ma możliwości wyboru filmu spoza list.
6.

Cena zakupu biletu Twój Seans Prywatny (podczas którego wyświetlany będzie wybrany przez
Klienta film z listy Twój Seans Prywatny) w kasie kina wynosi 200 zł, a cena biletu Twój Seans
Prywatny PREMIUM (podczas którego wyświetlany będzie wybrany przez Klienta film z listy
Twój Seans Prywatny PREMIUM) wynosi 280 zł. W przypadku zakupu „Twojego Seansu
Prywatnego” (niezależnie od wybranego rodzaju biletu) przez stronę internetową doliczana jest
opłata internetowa w wysokości 1 zł. Mimo że w „Twoim Seansie Prywatnym” może wziąć
udział zarówno 1, jak i 20 osób, odpłatność minimalna wynosi 200 zł dla biletu Twój Seans
Prywatny lub 280 zł dla biletu Twój Seans Prywatny PREMIUM (plus opłata internetowa
w przypadku zakupu przez stronę internetową „Twojego Seansu Prywatnego” niezależnie od
rodzaju biletu).

7.

W przypadku, gdy Klient zakupił bilet Twój Seans Prywatny, a podczas wizyty w kinie
zdecyduje się na wybór tytułu z listy Twój Seans Prywatny PREMIUM, może zwrócić
wspomniany bilet w kasie kina i dokonać zakupu nowego biletu w cenie 280 zł.

8.

Uczestnicy „Twojego Seansu Prywatnego” (niezależnie od wybranego rodzaju biletu) mogą
zająć dowolnie 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.

9.

Uczestnicy seansu powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa.

10.

Klient może zakupić więcej miejsc na „Twój Seans Prywatny” (w cenie 10 zł za bilet,
w przypadku wyboru filmu z listy Twój Seans Prywaty lub w cenie 14 zł za bilet w przypadku
wyboru tytułu z listy filmów Twój Seans Prywatny PREMIUM), przy czym zakup
dodatkowych miejsc może odbyć się jedynie w punkcie sprzedażowym w kinie Helios, aż do
granicznej liczby miejsc, nie wyższej niż 50% miejsc dostępnych w sali kinowej łącznie
z zakupionymi 20 miejscami.

11.

W przypadku zakupu „Twojego Seansu Prywatnego” (niezależnie od wybranego rodzaju biletu)
w sali Dream, do każdego miejsca doliczana jest również dopłata Dream w wysokości 7 zł za
miejsce (20 x 7 zł = 140 zł). Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w punkcie sprzedażowym kina
większej liczby miejsc w sali Dream, należy doliczyć opłatę Dream do każdego dodatkowego
miejsca.

12.

„Twój Seans Prywatny” zostanie poprzedzony projekcją bloku reklamowego (audiowizualnych

utworów informacyjnych i reklamowych).
13.

Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku gdy „Twój Seans
Prywatny” nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Klienta (np. spóźnienie), Klient nie ma
prawa żądać zwrotu ceny zakupu ani zmiany terminu seansu.

14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
zawarte w Regulaminie kina, dostępnym na stronie www.helios.pl.

