Regulamin akcji „HELIOS GAME - granie na Wielkim Ekranie”
1.

Organizatorem akcji pod nazwą „HELIOS GAME - granie na Wielkim Ekranie” (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.

Projekt kierowany jest do osób, które chcą grać na konsoli na „Wielkim Ekranie” w kinie sieci
Helios. Uczestnicy Akcji korzystają z własnego sprawnego sprzętu.

3.

Lista kin HELIOS biorących udział w Akcji:
1)

BEŁCHATÓW Galeria Olimpia

2)

BIAŁYSTOK Galeria Alfa

3)

BIAŁYSTOK Galeria Jurowiecka

4)

BYDGOSZCZ Galeria Pomorska

5)

DĄBROWA G. Galeria Pogoria

6)

GDAŃSK Centrum Alfa

7)

GDAŃSK Galeria Forum

8)

GDAŃSK Galeria Metropolia

9)

GDYNIA Centrum Riviera

10)

JELENIA GÓRA Galeria Sudecka

11)

KALISZ Galeria Amber

12)

KATOWICE Libero

13)

KĘDZIERZYN KOŹLE Galeria Odrzańskie Ogrody

14)

LEGNICA Galeria Piastów

15)

LUBIN Galeria Cuprum Arena

16)

ŁÓDŹ Galeria Sukcesja

17)

NOWY SĄCZ Galeria Trzy Korony

18)

OLSZTYN Galeria Aura

19)

PIOTRKÓW TRYB. Galeria Focus Mall

20)

PŁOCK Galeria Wisła

21)

POZNAŃ Galeria Posnania

22)

RZESZÓW Galeria Rzeszów

23)

SIEDLCE Galeria Siedlce

24)

STARACHOWICE Centrum Galardia

25)

SZCZECIN Outlet Park

26)

TCZEW Galeria Kociewska

4.

27)

WARSZAWA Galeria Blue City

28)

WROCŁAW Aleja Bielany

29)

WROCŁAW Galeria Magnolia

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. 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.

5.

Akcja polega na wynajmie godzinowym całej Sali kinowej przez Uczestników, w jednym z kin
sieci Helios wymienionych w pkt. 3 powyżej.

6.

Aby uczestniczyć w Akcji „HELIOS GAME - Granie na Wielkim Ekranie” należy:
a.

dokonać

rezerwacji

poprzez

wysłanie

zgłoszenia

na

adres

mailowy:

heliosgamerezerwacje@helios.pl na minimum 14 dni przed planowanym terminem
Akcji. W zgłoszeniu rezerwacji należy podać wstępną liczbę godzin, na którą ma być
zarezerwowana sala.
b.

dokonać w kasie kina płatności w ciągu 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia
rezerwacji.

c.

Jeżeli zgłaszający nie dokona płatności w ciągu 2 dni, rezerwacja przepada.

7.

Maksymalna liczba użytkowników to 20 osób.

8.

Godziny, w których może odbywać się Akcja:
I – 9:00 – 15:00 (ostatnie wejście może odbyć się o godz. 13:00)
II – 21:00 – 01:00 dnia następnego (ostatnie wejście może odbyć się o godz. 23:00),
przy czym Akcja przebiega w pełnych godzinach zegarowych.

9.

Cena wynajmu sali jest uzależniona od czasu trwania wynajmu:
do 2 godzin – 350 zł
3-4 godziny – 150,00 złotych za każdą godzinę
5-6 godzin – 125,00 złotych za każdą godzinę.
Najkrótszy możliwy wynajem to dwie godziny. Organizator wynajmuje sale kinowe na
pełne godziny zegarowe.
Podane ceny zawierają podatek VAT.

10.

Uczestnicy powinni zgłosić się 15 minut przed dokonanym terminem rezerwacji, aby przekazać
pracownikowi kina konsolę do podłączenia. Pracownik kina samodzielnie, bez udziału
i obecności Uczestników podpina konsolę w kabinie projekcyjnej. Czas trwania podłączenia
sprzętu to ok. 15 minut. W przypadku gdy Uczestnicy spóźnią się na zarezerwowany termin
Akcji, Organizator nie przewiduje dodatkowego czasu na podłączenie sprzętu, czas podłączenia
sprzętu odbędzie się w czasie przewidzianym na Akcję.

11.

Uczestnicy Akcji powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa.

12.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.

13.

Uczestnicy nie mogą wnosić własnych napojów oraz jedzenia.

14.

Organizator nie dostarcza sprzętu (konsoli), kabli HDMI, kabli zasilających, kontrolerów,
ładowarek, gier.

15.

Organizator nie udostępnia Internetu. Uczestnicy chcący korzystać z gier on-line powinni
posiadać własny Internet.

16.

Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia sali w stanie niepogorszonym. Przez „stan
niepogorszony” rozumie się stan uwzględniający zwykły stopień zużycia, wynikający
z użytkowania przedmiotu najmu. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wyposażenia sali,
Uczestnik dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do zwrotu kosztów usunięcia zniszczeń.

17.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony przez Uczestników sprzęt.

18.

W przypadku naruszania niniejszego Regulaminu (np. znajdowania się przez Uczestników pod
wpływem alkoholu, środków odurzających, palenia papierosów w sali kinowej, głośnego
zachowania) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Akcji i wyproszenia Uczestników.
Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.

19.

Helios Spółka Akcyjna będzie zwolniona ze spełnienia świadczeń lub ich części wynikających z
Regulaminu, jeżeli w ich spełnieniu przeszkodzi działanie siły wyższej, tj. okoliczności
nadzwyczajnych, nieprzewidzianych, na których powstanie oraz przebieg spółka Helios SA nie
mogła mieć wpływu.

20.

W przypadku działania siły wyższej opisanej w punkcie 20

Uczestnicy będą mogli

zarezerwować inny termin lub otrzymać zwrot pieniędzy.
21.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu kina.

