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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY DLA NAUCZYCIELA  
(dalej: „Regulamin’) 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Karty dla Nauczyciela”, (dalej: „Promocja”) jest Multikino 
S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604 (dalej: 
„Organizator”). 

2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie czynni zawodowo nauczyciele posiadający ważną 
legitymację służbowa określoną w art. 11a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta 
Nauczyciela  (dalej: „Uczestnicy”). 

3. Udział w promocji jest dobrowolny. 

4. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 marca 
2017 roku (dalej: „Okres Trwania Promocji”). 

5. Promocja dotyczy wszystkich kin pod szyldem Multikino i Silver Screen na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Kina” lub „Kino”). 

6. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI   

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest nabycie w Kinie w Okresie Trwania Promocji przez 
Uczestnika jednorazowo co najmniej 15 biletów grupowych na seans repertuarowy, seans 
w ramach programu edukacji filmowej prowadzonej pod nazwą Akademia Filmowa Multikino, 
seans w ramach projektu Sztuka Brytyjska na Wielkim Ekranie lub seans w ramach programu 
Moja Pierwsza Wizyta w Kinie oraz złożenie w Kinie prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Organizator po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej wyda Uczestnikowi 
imienną kartę przyznającą jej użytkownikowi (po okazaniu przy zakupie w Kinie) uprawnienie 
do: 

a) nabycia raz dziennie (i jednorazowo) maksymalnie 2 biletów na filmy repertuarowe w 
Kinach w cenie biletów grupowych na każdy seans 2D i 3D; 

b) nabycia raz dziennie (i jednorazowo) maksymalnie 2 biletów na wybrane pokazy w ramach 
tzw. projektów specjalnych w Kinach (maratony filmowe, koncerty, Kino na Obcasach, 
transmisje sportowe, transmisje spektakli teatralnych i operowych) w cenie biletów 
grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych projektów 
specjalnych z promocji.  

c) nabycia raz dziennie (i jednorazowo) ze zniżką 15%  zestawu Multihit oferowanego w 
Kinach; 

d) nabycia raz dziennie (i jednorazowo) ze zniżką 15% następujących kaw: Latte 400ml, 
Cappuccino 400ml, Americano 400ml, Iced Latte 400ml oferowanych w Kinach; 

(dalej: „Karta dla Nauczyciela”). 

3. Kartą dla Nauczyciela może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której została wystawiona. 
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4. Niniejsza Promocja (tj. uprawnienia określone w Karcie dla Nauczyciela) nie łączy się z innymi 
akcjami promocyjnymi Organizatora, a także nie uprawnia do dodatkowych zniżek. 

5. Uczestnik nie może udostępniać Karty osobom trzecim oraz korzystać z opisanych zniżek 
w celu odsprzedaży nabytych towarów.  

6. Organizator jest uprawniony unieważnić Kartę dla Nauczyciela, tj. pozbawić uprawnień 
określonych w Regulaminie, w przypadku łamania przez Uczestnika zasad Promocji. 

7. W przypadku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty dla Nauczyciela,  po powiadomieniu 
o tym przez Uczestnika, Organizator bezpłatnie wyda duplikat Karty dla Nauczyciela. Termin 
ważności duplikatu Karty dla Nauczyciela będzie zgodny z terminem ważności zagubionej, 
skradzionej lub zniszczonej Karty dla Nauczyciela.  

 
§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
1.  Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 30 kwietnia 2017 roku w 

formie pisemnej poprzez przesłanie pocztą na adres Multikino S.A, ul. Przeskok 2, 00-032 
Warszawa (decyduje data nadania przez Uczestnika). 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres e-mailowy Uczestnika 
albo adres zamieszkania w przypadku przesłania pocztą, jak również szczegółowy opis 
i wskazanie przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.  

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty albo za 
pomocą poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji.  

5. Roszczenia Uczestnika nie uwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 
reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej, we właściwym sądzie 
powszechnym. 

 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oraz 
rozpatrywania ewentualnych reklamacji składanych przez niego. 

2. Dodatkowo jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez 
Organizatora dla celów marketingowych, w szczególności w celu informowania o bieżącej 
ofercie repertuarowej i projektach związanych z edukacją filmową. Uczestnik Promocji ma 
prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania 
usunięcia, a podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych uniemożliwia 
realizację ww. celów. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.multikino.pl.  

 
 
 
 
 
 

http://www.multikino.pl/
http://www.multikino.pl/


 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000284604, kapitał zakładowy: 88.033.230,90 PLN w całości wpłacony 
NIP: 521-28-93-057, Regon: 013122196  www.multikino.pl 

 
 

 
 
 

Załącznik 1 do Regulaminu 
 

 

KARTA DLA NAUCZYCIELA – formularz zgłoszeniowy 

 

 

DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ I DANE KONTAKTOWE: 

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………………………… 

NUMER I ADRES SZKOŁY ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

PRZEDMIOT NAUCZANIA ………………………………………………………………………………….…………………… 

TELEFON KONTAKTOWY:   ………………………………………………….…………..…… 

ADRES E-MAIL: ………..………………………………………………….……….….…………… 

 

□ Oświadczam, że jestem nauczycielem, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, 

czynnie wykonującym zawód. 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, powyżej podanych, danych osobowych w celach marketingowych 

Multikino S.A., w szczególności w celu informowania o bieżącej ofercie repertuarowej i projektach związanych z 

edukacją filmową.  

□ Oświadczam, że zostałem /-am poinformowany /-a, że administratorem moich danych jest Multikino S. A. z 

siedzibą w Warszawie przy ulicy Przeskok 2 (00-032 Warszawa) oraz o tym, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne (lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akademii Filmowej Multikino), jak również o przysługującym 

prawie do dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe, 

przetwarzane są dla celu, o którym mowa powyżej, a także dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji 

opisanej Regulaminie oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji składanych przez osobę podpisującą niniejsze 

oświadczenie. 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem wydawania i użytkowania Karty dla Nauczycieli i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

 

DATA I PODPIS: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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