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Regulamin akcji promocyjnej „Zniżka 10% w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym”

Bezgotówkowe Kino Objazdowe - Outdoor Cinema Ent. Sp. z o.o.

Obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (dalej: „Okres Promocji”).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin akcji promocyjnej „Zniżka 10% w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym” (dalej: „Regulamin”) został 
opracowany przez organizatora promocji, firmę Outdoor Cinema Ent. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Noakowskiego 16 lok. 37, 00 - 666 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000454787, o kapitale zakładowym 5 000 zł, nr NIP 7010373077 (dalej: “Outdoor Cinema” lub „Organizator”).

1.2. Regulamin akcji promocyjnej „Zniżka 10% w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym” (dalej: „Akcja Promocyjna” lub 
„Promocja”) określa zasady korzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym 
prowadzonym na terenie Polski przez Outdoor Cinema.

1.3. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, mającą co najmniej 16 lat, która posiada możliwość Zakupu Bezgotówkowego 
i dokona Transakcji Kwalifikującej.

b. Transakcja Kwalifikująca – zakup Biletu Promocyjnego na film, dokonany w przedsprzedaży on line (na stronie 
www.filmowobezgotowkowo.pl) lub w kasie Bezgotówkowego Kina Objazdowego lub zakup Zestawu Promocyjnego w 
barku kinowym w formie Zakupu Bezgotówkowego w Okresie Promocji.

c. Zakup Bezgotówkowy – zakup przy pomocy bezgotówkowych form płatności, tj. z wykorzystaniem kart płatniczych 
wydanych przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart (organizacji Visa lub MasterCard), transakcji mobilnych 
przy użyciu telefonu (m.in. Apple Pay, G Pay, BLIK), przelewów bankowych lub innych elektronicznych form płatności, 
zgodnych z aktualnymi standardami i obsługiwanych przez terminale dostępne w kinie i/ lub system sprzedaży 
biletów on-line.

d. Bezgotówkowe Kino Objazdowe – kino objazdowe Organizatora, wyświetlające filmy w polskich miastach w Okresie 
Promocji. Lista miast, w których Bezgotówkowe Kino Objazdowe wyświetla filmy w trakcie Okresu Promocji dostępna 
jest na stronie internetowej www.filmowobezgotowkowo.pl.

e. Bilet Promocyjny – bilet normalny lub ulgowy na film wyświetlany w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym zakupiony 
w Okresie Promocji w formie Zakupu Bezgotówkowego.

f. Zestaw Promocyjny – zestaw zakupiony w barku kinowym Bezgotówkowego Kina Objazdowego w Okresie Promocji. 
Rodzaje dostępnych Zestawów Promocyjnych:

a) Pojedynczy: Napój + Popcorn 1,5 L,
b) Dla dwojga: 2 x Napój + 2 x Popcorn 1,5 L.
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1.4. Akcja Promocyjna obejmuje wszystkie seanse Bezgotówkowego Kina Objazdowego dostępne na stronie www.fil-
mowobezgotowkowo.pl, z wyłączeniem przedpołudniowych seansów grupowych i edukacyjnych, organizowane w 
Okresie Promocji, chyba, że pula Biletów Promocyjnych zostanie wyczerpana. Pula Biletów Promocyjnych w ramach 
Akcji Promocyjnej obejmuje 20 000 sztuk biletów w Okresie Promocji. Po wyczerpaniu puli Biletów Promocyjnych 
Akcja Promocyjna zniżka 10% na zakup Biletów Promocyjnych przestaje obowiązywać a Organizator uprawniony jest 
do skrócenia Okresu Promocji.

1.5. Niezależnie od pkt. 1.4 Regulaminu, Akcja Promocyjna obejmuje również Zestawy Promocyjne zakupione w formie 
Zakupu Bezgotówkowego w barku kinowym przy Bezgotówkowym Kinie Objazdowym w Okresie Promocji. Pula Zesta-
wów Promocyjnych w barku kinowym jest nieograniczona, z wyłączeniem sytuacji wyczerpania zapasów w danym 
dniu projekcyjnym.

2. Zasady Akcji Promocyjnej

2.1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla widzów Bezgotówkowego Kina Objazdowego chcących zakupić Bilety 
Promocyjne w formie Zakupów Bezgotówkowych. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regula-
minie uprawnieni będą do zakupu Biletu Promocyjnego lub Zestawów Promocyjnych w cenie obniżonej o 10%.

2.2. Zniżka 10% na zakup Biletów Promocyjnych oraz Zestawów Promocyjnych nie łączy się z żadnymi innymi zniżka-
mi i promocjami. Tym samym, zakup Biletu Promocyjnego z inną zniżką wyłącza możliwość skorzystania z 10% zniżki, 
o której mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Sposób skorzystania z Promocji.

3.1. Aby zakupić Bilety Promocyjne z 10 % zniżką należy wybrać kategorię biletów „Bilet 10%” i dokonać płatności za 
Bilet Promocyjny w formie Zakupu Bezgotówkowego.

3.2. Bilety Promocyjne dostępne są w sprzedaży bezpośredniej w kasie Bezgotówkowego Kina Objazdowego oraz w 
przedsprzedaży on line dostępnej na stronie www.filmowobezgotowkowo.pl

3.3. Każdy Uczestnik, podczas jednej transakcji może dokonać zakupu maksymalnie 10 Biletów Promocyjnych w cenie 
obniżonej o 10% na jeden seans Bezgotówkowego Kina Objazdowego.

3.4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na salach Bezgotówkowego Kina Objazdowego, o dostępności miejsc na 
wybrany seans decyduje kolejność zgłoszeń bezpośrednio przed seansem, lub w przedsprzedaży online. Wyczerpanie 
puli biletów na dany seans Bezgotówkowego Kina Objazdowego wyłącza możliwość zakupu Biletu Promocyjnego.

3.5. Aby zakupić Zestawy Promocyjne w cenie obniżonej o 10% w barku kinowym Bezgotówkowego Kina Objazdowego 
należy wybrać Zestaw Promocyjny i dokonać płatności za Zestaw Promocyjny w formie Zakupu Bezgotówkowego.
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3.6. Zestawy Promocyjne dostępne są jedynie w sprzedaży bezpośredniej w barku kinowym Bezgotówkowego Kina 
Objazdowego.

3.7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany zniżki 10% na cenę Biletów Promocyjnych lub Zestawów Promocyj-
nych na gotówkę.

3.8. Zakup Biletów Promocyjnych lub Zestawów Promocyjnych w cenie obniżonej o 10% jest równoznaczny z akcepta-
cją niniejszego Regulaminu.
 
3.9. Uczestnik może skorzystać z Akcji Promocyjnej dokonując Transakcji Kwalifikującej w sposób opisany powyżej, 
więcej niż jeden raz, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników na następujący adres: 
biuro@outdoorcinema.pl lub pisemne na adres Outdoor Cinema Ent. Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 16 lok. 37, 00-666 
Warszawa z dopiskiem „Zniżka 10% w Bezgotówkowym Kinie Objazdowym”.

4.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Celem rozpatrzenia reklamacji Uczestnik do reklamacji przedkłada 
dowód dokonania Transakcji Kwalifikującej.

4.3. Z chwilą złożenia reklamacji zgodnie z dyspozycją Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Outdoor 
Cinema staje się administratorem następujących danych osobowych Uczestników w celu rozpatrzenia złożonych 
reklamacji: numer telefonu lub adres e-mail, dowód zakupu i płatności, przyczynę reklamacji, podpis, jak również 
nazwę Uczestnika stosowanej przy zakupach dokonywanych w ramach danej strony internetowej (w przypadku trans-
akcji dokonywanych przez Internet). Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia 
reklamacji. Dane te przechowywane są przez Outdoor Cinema tylko przez okres wymagany do obsłużenia postępowa-
nia reklamacyjnego, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy, którzy złożyli reklamację podają dane 
osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym, jeżeli Uczestnik nie dostarczy całości lub części takich danych osobo-
wych lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez Outdoor Cinema może to uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.

4.4. Uczestnik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobo-
we, a jeżeli ma to miejsce, o uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o Danych Osobowych, wskaza-
nych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
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4.5. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocz-
nego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarza-
nia, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru.

4.7. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email biuro@outdoorcinema.pl lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora.

Postanowienia końcowe

5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.filmowobezgotowkowo.pl oraz w kasie Bezgotówkowego Kina 
Objazdowego.
 
5.2. Outdoor Cinema zastrzega, że cała Akcja Promocyjna lub jej elementy mogą zostać czasowo lub trwale wyłączone 
lub zawieszone, z powodu siły wyższej, bądź innych, niezależnych od Outdoor Cinema okoliczności.

5.3. Korzystanie z Zakupów Bezgotówkowych podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym 
przez wystawców kart, systemy płatnicze i partnerów handlowych, zwłaszcza dotyczy kart wydanych za granicą.

5.4. W razie naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Outdoor Cinema może wykluczyć Uczestnika z 
udziału w Akcji Promocyjnej.

5.5. Akcja Promocyjna podlega prawu polskiemu. Oznacza to w szczególności, że w sprawach nieuregulowanych niniej-
szym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z dzia-
łaniem strony, dostawców usług internetowych i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczest-
nictwa w Promocji.

5.7. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub wyłącznie lub zawieszenie Promocji, o której mowa w 5.2. Regula-
minu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.filmowobezgotowkowo.pl oraz w kasach Bezgotówkowego 
Kina Objazdowego.
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