Regulamin akcji „Klasa w kinie”

§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Klasa w Kinie” (zwanej dalej: Akcją) jest 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 zł.
§2
ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY
1. Akcja odbywa się w kinach sieci Helios od 01 września 2020 roku do odwołania
2. Akcja może zostać przerwana przez Siłę Wyższą 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.
§3
PRZEDMIOT AKCJI
1. Akcja upoważnia do realizacji seansu grupowego na wyłączność dla określonej,
zgłoszonej grupy szkolnej (klasy, kilku klas, szkoły).
2. Poza określoną grupą szkolną w seansie nie będą brały udziału osoby postronne.
3. Seanse można realizować od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po uprzednim
ustaleniu możliwego terminu z kinem. Organizacja seansów poza wyznaczonym
czasem w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z danym kinem.
4. Minimalna ilość uczniów na seansie jest zgodna z zasadami sprzedaży biletów
grupowych - min. 10 osób. W przypadku, kiedy grupa nie spełnia minimum- do
indywidualnego ustalenia z kierownictwem kina.
5. Cena biletu w ramach akcji jest taka sama jak cena biletu grupowego w danym kinie.
6. Wszystkie seanse odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla kin, które są
zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
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§4
UCZESTNICTWO
1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich grup szkolnych z szkół publicznych oraz
prywatnych szkół podstawowych, przedszkoli i szkół średnich.
2. Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić Organizatorowi chęć uczestnictwa wraz z
planowaną liczbą osób w seansie w ramach „Klasa w Kinie” . Zgłoszenie chęci
realizacji takiego seansu może przebiec bezpośrednio w kinie lub formie mailowej lub
telefonicznej.
3. Sposób zamówienia seansu:
• Wybór filmu oraz rodzaju seansu (pokaz filmu lub pokaz filmu + edukacja)
• Kontakt z wybranym kinem Helios: osobisty, telefoniczny, mailowy lub przez
formularz https://szkoly.helios.pl/.
• Wskazanie, że rezerwacja dotyczy seansu grupowego na wyłączność „Klasa
w kinie”
• Potwierdzenie tytułu filmu, wybór preferowanej daty, godziny seansu i
określenie liczby osób.
• Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji z kina.
• Zakup biletów dla grupy w kasie kina - kilka dni wcześniej lub bezpośrednio
przed seansem. Bilety dla opiekunów grupy pozostają bezpłatne.
§7
ZWROT BILETÓW
1. Uczestnik Akcji może dokonać zwrotu biletu na zasadach i warunkach określonych w
Regulaminie kina.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie jej trwania, w biurze każdego z kin oraz na
stronie internetowej Organizatora: www.helios.pl.
2. W pozostałych seansach grupowych nie zgłoszonych w ramach akcji „Klasa w kinie”
będą mogły brać udział inne osoby oraz grupy szkolne. Wszystkie seanse odbywają
się zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla kin od Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3. Zamawiając seans szkolny w ramach akcji i dokonując zakupu biletu Uczestnik
oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego
postanowienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Kina i powszechnie obowiązującego prawa.
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