
Regulamin Akcji „Rodzice do kina” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów Kin z bezpłatnej opieki nad 

małoletnimi dziećmi, podczas seansu (dalej: Akcja).   

2. Organizatorami akcji są: 

a. Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000005092, o kapitale zakładowym w wysokości 1.156.346,40 złotych (opłaconym 

w pełni), posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7251482632, REGON: 

471544933, BDO: 000212828 (dalej: Helios).  

b. Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), al. Rzeczypospolitej 14 

lok. 2.7/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435717, 

posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9512359453, REGON: 146274187 

(dalej: Sala Zabaw). 

3. Akcja obejmuje cztery kina (dalej: Kina) należące do sieci kin Helios, tj. Helios Płock, Helios 

Poznań, Helios Bielsko-Biała, Helios Wołomin oraz cztery Sale Zabaw Fikołki położone w 

Galeriach: Galeria Sfera w Bielsku-Białej, Galeria Mazovia w Płocku, Galeria Posnania w 

Poznaniu, Galeria Wołomin w Wołominie. 

4. Klienci, którzy przyjdą do kina ze swoimi dziećmi i zakupią 2 bilety do jednego z Kin Helios, 

będą mogli skorzystać z Akcji. W tym celu Klienci powinni udać się do kierownika kina , aby 

otrzymać kupon (dalej: Kupon) uprawniający do skorzystania z usługi  bezpłatnego 

sprawowania opieki nad dziećmi w Sali Zabaw na czas trwania seansu. Sprawowanie opieki 

nad powierzonymi przez opiekunów małoletnimi dziećmi (zgodnie z Regulaminem Sali Zabaw 

Fikołki) w Salach Zabaw Fikołki dotyczy 3 godzin zegarowych przypadających na jedno 

małoletnie dziecko w dni powszednie i soboty (w godzinach 10.:00 – 21:00), oraz w niedziele 

(w godzinach 10:00 – 19:00), z wyłączeniem dni świątecznych. 

5. W przypadku przekroczenia 3 godzin zegarowych sprawowanej opieki nad dzieckiem, Klient 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Sali zabaw.  

6. Sala Zabaw przyjmuje pod opiekę 1 dziecko za okazaniem dwóch ważnych biletów na seans 

filmowy w danym dniu w kinach Helios. Czas opieki nad dzieckiem powinien obejmować czas 

seansu. W przypadku, gdy opiekuni pozostawiają w Sali Zabaw pod opieką dwoje dzieci, za 

drugie dziecko Sala Zabaw pobiera opłatę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

7. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych małoletnich dzieci i ponosi 

z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Wszelkie roszczenia z tytułu nienależycie sprawowanej 

opieki przedstawiciele ustawowi małoletnich dzieci powinni zgłaszać bezpośrednio do Sali 

Zabaw. 

8. Niniejsza Akcja trwa od dnia 6 czerwca 2021 roku do 5 września 2021 roku.  

9. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane w terminie 14 dni: 

a. pocztą e-mail na adres: reklamacje@helios.pl  

10. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby składającej 

reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 
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11. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację 

i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

12. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie jej trwania, w biurze każdego z kin określonych 

w punkcie 2 Regulaminu oraz na stronie internetowej Organizatorów: www.helios.pl 

i fikolki.pl  

13. Osoby korzystające z Kuponu, o którym mowa w punkcie 3 Regulaminu,  oświadczają, iż 

zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują jego postanowienia. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Akcji, wyłącznie z ważnych 

przyczyn, których nie mógł przewidzieć, przy czym zmiany te nie mogą powodować 

pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej uczestników Akcji. 


