REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Zapłać BLIKIEM, odbierz bilet gratis”
(zwany dalej: „REGULAMINEM”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „zapłać BLIKIEM, odbierz bilet gratis”, (dalej: „Promocją”), jest Polski
Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa , wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, NIP 521-366-4494, REGON 147055889, (dalej „Organizator”). Promocja będzie realizowana przy współpracy z Multikino
Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021086.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1)
kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny, ale możliwy jedynie w przypadku zakupu dowolnego biletu do Kina za
pośrednictwem strony www.multikino.pl (tj. zgodnie z Regulaminem Świadczenia usług drogą
elektroniczną w serwisie www.multikino.pl, Regulaminem Zakupu i rezerwacji biletów do kin pod szyldem
Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl) i Aplikacji Mobilnej Multikino (tj. zgodnie z
Regulaminem Sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino) za pomocą metody płatności
BLIK.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 28.04.2017 roku do 31.05.2017 roku (dalej: „Okres
Trwania Promocji”).
5. Nagrody w niniejszej Promocji mogą być zrealizowane jedynie w kinach pod szyldem Multikino, Silver
Screen zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Kina” lub „Kino”).
6. Nagrodami w Promocji są Kody 2D tj. elektroniczny znak legitymacyjny na okaziciela podlegający (w
okresie jego ważności, który upływa z dniem 30.06.2017r.) wymianie na jeden bilet wstępu (dla jednej
osoby) na jeden seans filmowy wyświetlany w technologii 2D, w dowolnym Kinie, na dowolnie wybrany
film z bieżącego repertuaru Kina, w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej godzinie, ale z wyłączeniem
siedzeń VIP i sal Extreem, filmów wyświetlanych w technologii 3D, seansów filmowych w salach Platinum
i strefie Velvet oraz Projekcji Specjalnych (dalej: „Kody 2D”). Liczba Kodów 2D jest ograniczona do 10
000 sztuk Kodów 2D w Okresie Trwania Promocji.
7. Projekcjami Specjalnymi są seanse odbywające się w Kinach spoza bieżącego repertuaru, takie jak
maratony filmowe, transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki, Opera HD Na
Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenie, Kino, Nocne Maratony
Filmowe,, pokazów zamkniętych (m.in. uroczystych premier filmowych)(dalej: „Projekcje Specjalne”)
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI NA FILMY
1. Warunkiem udziału w Promocji jest nabycie przez Uczestnika dowolnego biletu do Kina za pośrednictwem
strony www.multikino.pl (tj. zgodnie z Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie
www.multikino.pl, Regulaminem Zakupu i rezerwacji biletów do kin pod szyldem Multikino poprzez stronę
internetową www.multikino.pl) lub Aplikacji Mobilnej Multikino (tj. zgodnie z Regulaminem Sprzedaży
biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino) po wybraniu metody płatności BLIK. Wybór innej opcji
zapłaty za bilety nie daje prawa do udziału w Promocji.
2. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunek opisany w ust. 1 powyżej będzie przysługiwać w dniu
zrealizowania płatności prawo do otrzymania jednego Kodu 2D (nagroda wydawana w dniu dokonania
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płatności) na adres e-mailowy Uczestnika podany podczas zakupu biletu. Każdy Uczestnik w Okresie
Trwania Promocji może otrzymać nie więcej niż jeden Kod 2D.
3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Kodu 2D na gotówkę ani na inną nagrodę, co oznacza, że
również nie będzie mógł dopłacić różnicy do ceny biletu na film w technologii 3D ani na siedzenia VIP i
miejsca na sali Extreem, seanse filmowe w salach Platinum i strefie Velvet oraz Projekcje Specjalne.
4. Organizator gwarantuje, że w Okresie Trwania Promocji wszyscy Uczestnicy spełniający warunki określone
w ust. 1 otrzymają Kody 2D, jak również że wszyscy posiadacze Kodów 2D będą mieli prawo wymiany
otrzymanych Kodów 2D (w okresie ich ważności) na bilety na wybrane filmy wyświetlane w technologii
2D, z zastrzeżeniem dostępności miejsc wybrany przez Uczestnika seans filmowy oraz z zastrzeżeniem że
łączna liczba wszystkich nagród wydanych Uczestnikom ograniczona jest do 10 000 sztuk Kodów 2D w
Okresie Trwania Promocji.
§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za bilety nabyte przez Uczestnika za pomocą strony
www.multikino.pl (tj. zgodnie z Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie
www.multikino.pl, Regulaminem Zakupu i rezerwacji biletów do kin pod szyldem Multikino poprzez
stronę internetową www.multikino.pl) lub Aplikacji Mobilnej Multikino (tj. zgodnie z Regulaminem
Sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino) przy płatności BLIKiem powinny być zgłaszane
do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji
mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność za pomocą BLIKa. Reklamacje takie rozpatrywane są
przez banki zwyczajowo w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z odpowiednimi
regulaminami reklamacji obowiązującymi w tych bankach.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z wydaniem lub realizacją uprawnień z Kodów 2D powinny być
wysyłane na adres e-mailowy: uwagi@multikino.pl
3. Reklamacje, o których mowa w ust. 2 wyżej będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji o której mowa w ust. 2 wyżej, na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji podany w reklamacji, w
terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie reklamacji dotyczących spraw związanych z
wydaniem lub realizacją uprawnień z Kodów 2D jest Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Okres Trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora www.blikmobile.pl oraz na stronie internetowej www.multikino.pl .
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