
Regulamin programu „Urodziny w kinie” 
 

1. Organizatorem programu "Urodziny w kinie" jest spółka pod firmą Multikino S.A z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284604, NIP 521 28 93 057, REGON013122196 (dalej 
zwana „Multikino”) 

2. Niniejszy regulamin dotyczy programu „Urodziny w kinie”  działającego w kinach sieci Multikino. 

3. Program "Urodziny w kinie" rozpoczyna swą działalnośd od 1.09.2008 i trwa do momentu 
odwołania przez Multikino. 

4.Przyjęcie Urodzinowe w Kinie organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia. Formularz 
zamówienia dostępny jest u Kierownika Zmiany. 
 
5.Warunkiem przyjęcia  do realizacji zmówienia przez Multikino jest prawidłowe wypełnienie i 
podpisanie formularza zamówienia przekazanego Kierownikowi Zmiany oraz potwierdzenie przez 
Kino dostępności terminu . 
 
6. W Przyjęciu Urodzinowym  mogą uczestniczyd dzieci pod opieką prawnego opiekuna dziecka dla 
którego organizowane jest Przyjęcie Urodzinowe liczba dzieci uczestnicząca w przyjęciu 8 osób 
minimum. Powyższe oznacza, że cena za Przyjęcie Urodzinowe nie ulega zmianie w przypadku 
mniejszej liczby uczestników, a Klient musi zapłacid za obowiązujące minimum 8 osób.  Godziny 
Przyjęd Urodzinowych organizowanych w wydzielonych pomieszczeniach są ustalane z obsługą Kin. 
 
7. Czas trwania Przyjęd Urodzinowych organizowanych w wydzielonych pomieszczeniach to 1 godzina 
bez seansu filmowego (czas trwania ”Urodzin w Multikino” zależny jest od długości trwania 
wybranego filmu). Przyjęcie Urodzinowe prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika Kina lub 
wynajętego animatora i obejmuje: gry, zabawy, poczęstunek i projekcje filmu. 
 
8. Na przyjęcie nie można przynosid własnego jedzenia oprócz owoców dla dzieci. Rodzice/prawni 
opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osoby przyjmującej rezerwacje o wszelkich 
alergiach oraz produktach nieprzyswajalnych przez dzieci, które zjawią się na Przyjęciu Urodzinowym. 
 
9. Aktualny cennik wynagrodzenia należnego Multikino za organizację przyjęcia Urodzinowego 
znajduje się na stronie www.multikino.pl  w zakładce „Wydarzenia” oraz dostępny jest w kasie Kin, 
cena każdorazowo obejmuje jeden bilet wstępu gratis dla prawnego opiekuna dziecka dla którego 
organizowane jest Przyjęcie Urodzinowe, na salę kinową na seans filmowy objęty programem 
Przyjęcia Urodzinowego. 
 
10.  Warunki organizacji „Urodzin w Multikino” 
•  Rezerwacji terminu Przyjęcia Urodzinowego można dokonad osobiście od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10:00 – 20:00 – rezerwacji należy dokonad nie później niż na 10 dni przed planowaną 
imprezą urodzinową.  
•  Zaliczkę urodzinową należy wpłacid najpóźniej w dniu dokonywania rezerwacji. Wysokośd zaliczki 
uzależniona jest od dnia, w którym odbędzie się impreza urodzinowa. 
•  Potwierdzenie godziny, na którą została dokonana rezerwacja na Przyjęcie Urodzinowe. 

http://www.multikino.pl/


następuje drogą telefoniczną zawsze we wtorek poprzedzający wybrany termin między godziną 14:00 
– 20:00 w przypadku imprez w środy i czwartki potwierdzenie następuje we wtorek tydzieo 
wcześniej) 
•  Multikino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju urodzinowym i na całym 
terenie kin. 

 Rezerwacja daty Przyjęcia urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą 
możliwe jest jedynie pod warunkiem jednoczesnej wpłaty zaliczki i pod warunkiem, że termin będzie 
dostępny. 

 W przypadku rezygnacji z Przyjęcia Urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną 
data Przyjęcia urodzinowego zaliczka nie będzie zwracana. 
 
11. Zamawiający lub inna osoba dorosła, będąca opiekunem dzieci jest zobowiązana przebywad na 
terenie Kina przez cały czas trwania „Urodzin w Multikino” oraz  sprawowania nadzoru/pieczy nad 
wszystkimi uczestnikami przyjęcia. 
 
12. Multikino jest jedynie organizatorem przyjęcia i nie sprawuje nadzoru/pieczy nad uczestnikami 
przyjęcia. Nadzór/pieczę taką sprawuje wyłącznie zamawiający. Stosownie do postanowieo 
niniejszego regulaminu. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za sprawowanie 
nadzoru/pieczy stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

 


