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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

REGULAMIN  

UDZIAŁU W SEANSACH FILMOWYCH  

W SALI KINOWEJ Z PROJEKTOREM CYFROWYM 3D 

W KINACH MULTIKINO 

 

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 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.464.450, złotych w pełni opłacony, NIP 5212893057, 

REGON 013122196 (dalej zwana "Multikino") informuje:  

 

Szanowni Klienci!  

Na terenie kin Multikino obowiązują następujące zasady udziału w seansach filmowych wyświetlanych w salach kinowych 

z projektorem do projekcji trójwymiarowych: 

1. We wszystkich kinach Multikino, w których wyświetlane są projekcje filmowe 3D, można nabyć w kasach bilety na seanse 

filmowe 3D na następujących warunkach: 

Rodzaj  Cena Uwagi 

Bilet 3D Cena biletu 

według 

cennika 

Możliwy do nabycia, jeśli klient posiada własne 

okulary 3D zgodne z systemem 3D w którym 

emitowany jest określony film. 

Bilet 3D + voucher na okulary 

3D 

Cena biletu 

według 

cennika + 3 

złote 

Obejmuje dodatkowo voucher na udostępnienie 

okularów 3D zgodnych z systemem Dolby Digital 3D  

 

2. Voucher na okulary 3D jest wydawany w kasie kina wraz z Biletem 3D i obowiązuje wyłącznie na seans filmowy określony na 

Bilecie 3D, z którym został zakupiony. 

3. Jedynie voucher określony w pkt 2. uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D; za otrzymane okulary 3D klient 

ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia;  

4. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów 3D pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej, chyba że seans 

filmowy jest wyświetlany w technologii Master Image 3D (w takim wypadku zwrot nie jest obowiązkowy). 

5. Informacja o rodzaju technologii, w której jest wyświetlany określony seans 3D, (Dolby Digital 3D lub Master Image 3D.) jest 

dostępna w kasach kin. 

6. Jeżeli Multikino S.A. wyraźnie nie ogłosi inaczej (np. poprzez ogłoszenie w kasach, salach kinowych lub na stronie www) seanse 

filmowe w technologii Master Image 3D (po których nie ma obowiązku zwrotu udostępnionych okularów 3D) odbywają się 

wyłącznie w kinach: 

 Multikino Zgorzelec, adres: Ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec 

 Multikino Tychy, adres AL. Jana Pawła II 16/18, 43-100 Tychy 

 Multikino Czechowice-Dziedzice, adres UL. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice  

7. Multikino nie umożliwia zakupu vouchera na udostępnienie okularów 3D bez jednoczesnego zakupu Biletu 3D. 

8. Podczas projekcji seansu filmowego 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary 3D zgodne z systemem 3D w którym 

wyświetlany jest film. 

9. Pracownicy kina mogą odmówić wstępu na salę projekcyjną filmu 3D osobie nie posiadającej okularów 3D zgodnych z 

systemem 3D, w którym jest wyświetlany seans filmowy.. Osobie, której odmówiono wstępu na salę kinową na projekcję filmu 

3D z uwagi na brak okularów 3D zgodnych z technologią 3D, w której film jest wyświetlany, zostanie w kasie zwrócona cena 

biletu. Osoby nie posiadające vouchera na okulary 3D są obowiązane okazać posiadane okulary 3D pracownikom kina w celu 

zbadania ich zgodności z systemem właściwym dla wyświetlanego filmu. 

10. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D. Nie dotyczy to 

przypadków seansów 3D w kinach określonych w pkt 6 Regulaminu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Kina dostępny w kasach kin oraz na stronie 

www.multikino.pl. 
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