
Regulamin akcji promocyjnej „Na filmowe emocje zaprasza Visa!” 

 

Obowiązuje od dnia 24 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (dalej: „Okres Promocji”). 

Postanowienia ogólne 

1.1. Regulamin akcji promocyjnej „Na filmowe emocje zaprasza Visa!” (dalej: „Regulamin”) został 

opracowany przez organizatora promocji, firmę Outdoor Cinema Ent. sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Noakowskiego 16 lok. 34, 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”); 

1.2. Regulamin akcji promocyjnej „Na filmowe emocje zaprasza Visa!” (dalej: „Akcja Promocyjna”) 

określa zasady korzystania przez Użytkownika / Uczestnika z Akcji Promocyjnej w Profesjonalnym 

Kinie Objazdowym Outdoor Cinema prowadzonym na terenie Polski przez Outdoor Cinema. 

1.3. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. Użytkownik/ Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, mającą co najmniej 16 lat, która posiada Kartę 

Visa i dokona Transakcji Kwalifikującej. 

b. Transakcja Kwalifikująca – zakup Biletu Promocyjnego na film, dokonany w przedsprzedaży on line 

(na stronie www.Kino.Visa.pl)  lub w kasie Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema 

(także w przypadku płatności za bilety wcześniej zarezerwowane telefonicznie) lub zakup Zestawu 

Promocyjnego w barku kinowym Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema przy użyciu 

Karty Visa w Okresie Promocji. 

c. Karta Visa – dowolna karta Visa wydana przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart Visa. 

Lista wydawców kart Visa w Polsce dostępna jest na stronie: https://www.visa.pl/o-nas/wydawcy-kart-

visa/ 

d. Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema – kino objazdowe , wyświetlające filmy w polskich 

miastach, w których nie ma kin stacjonarnych, w Okresie Promocji. Lista miast, w których 

Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema wyświetla filmy w trakcie Okresu Promocji dostępna 

jest na stronie internetowej www.Kino.Visa.pl. 

e. Bilet Promocyjny –bilet normalny na film 2D lub 3D wyświetlany w Profesjonalnym Kinie 

Objazdowym Outdoor Cinema zakupiony w Okresie Promocji. 

f. Zestaw Promocyjny – zestaw zakupiony w barku kinowym Profesjonalnego Kina Objazdowego 

Outdoor Cinema w Okresie Promocji. Rodzaje dostępnych Zestawów Promocyjnych:  

Mały: Napój + Popcorn 1,8 L 

Duży: Napój + Popcorn 2,4 L 

Dla dwojga: 2 x Napój + Popcorn 2,4 L 

1.4. Akcja Promocyjna obejmuje wszystkie seanse Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor 

Cinema organizowane w Okresie Promocji dostępne na stronie www.Kino.Visa.pl, chyba, że pula 

Biletów Promocyjnych (25 000 sztuk) zostanie wyczerpana wcześniej. 

1.5. Niezależnie od pkt. 1.4, Akcja Promocyjna również obejmuje Zestawy Promocyjne zakupione w 

barku kinowym przy Profesjonalnym Kinie Objazdowym Outdoor Cinema w Okresie Promocji. 
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Na czym polega Akcja Promocyjna? 

2.1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla Użytkowników Kart Visa chcących zakupić Bilety 

Promocyjne. Użytkownicy, którzy spełnią warunki  określone w niniejszym Regulaminie uprawnieni 

będą do zakupu Biletu Promocyjnego w cenie obniżonej o 50%. 

2.2. Zniżka 50% na zakup Biletów Promocyjnych nie łączy się z żadnymi innymi zniżkami i promocjami.  

2.3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla Użytkowników Kart Visa chcących zakupić  Zestawy 

Promocyjne. Użytkownicy, którzy spełnią warunki  określone w niniejszym Regulaminie uprawnieni 

będą do zakupu Zestawów Promocyjnych w cenie obniżonej o 50%. 

2.4. Zniżka 50% na zakup Zestawów Promocyjnych w ramach Akcji Promocyjnej nie łączy się z 

żadnymi innymi zniżkami i promocjami.  

Jak skorzystać z promocji? 

3.1. Aby zakupić Bilety Promocyjne należy wybrać kategorię biletów „Visa Bilet 50%” i dokonać 

płatności Kartą Visa. 

3.2. Bilety Promocyjne dostępne są w sprzedaży bezpośredniej w kasie Profesjonalnego Kina 

Objazdowego Outdoor Cinema, również przy wcześniejszej rezerwacji telefonicznej oraz w 

przedsprzedaży on line dostępnej na stronie www.Kino.Visa.pl 

3.3. Każdy Użytkownik, podczas jednej transakcji Kartą Visa może dokonać zakupu maksymalnie 4 

Biletów Promocyjnych w cenie obniżonej o 50% na jeden seans.  

3.4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na salach, o dostępności miejsc na wybrany seans decyduje 

kolejność zgłoszeń bezpośrednio przed seansem, podczas rezerwacji telefonicznych lub w 

przedsprzedaży on line. 

3.5. Aby zakupić Zestawy Promocyjne w cenie obniżonej o 50% w barku kinowym należy wybrać 

Zestaw Promocyjny i dokonać płatności Kartą Visa. 

3.6. Zestawy Promocyjne dostępne są jedynie w sprzedaży bezpośredniej w barku kinowym 

Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema. 

3.7. Weryfikacji Karty Visa w przypadku zakupu Biletów Promocyjnych bezpośrednio w kasie kina 

(również tych z wcześniejszymi rezerwacjami telefonicznymi) dokona kasjer Profesjonalnego Kina 

Objazdowego Outdoor Cinema lub w przypadku zakupu Zestawów Promocyjnych pracownik barku 

kinowego Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema. Weryfikacji Karty Visa w przypadku 

przedsprzedaży Biletów Promocyjnych w przedsprzedaży on line dokona system sprzedaży biletów 

Ekobilet. 

3.8. Użytkownicy mają pierwszeństwo w zakupie Biletów Promocyjnych oraz w kasie kina przed 

innymi klientami kina oraz jako jedyni mają dostęp do dwóch, środkowych rzędów (łącznie 

dwadzieścia miejsc) na sali Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema pod warunkiem 

dokonania płatności Kartą Visa (do 30 minut przed rozpoczęciem seansów). Godziny rozpoczęcia 

seansów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej www.Kino.Visa.pl.  

3.9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany zniżki 50% na cenę  Biletów Promocyjnych lub 

Zestawów Promocyjnych na gotówkę. 

3.10. Zakup Biletów Promocyjnych lub Zestawów Promocyjnych w cenie obniżonej o 50% jest 

równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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3.11. Użytkownik może skorzystać z Akcji Promocyjnej dokonując Transakcji Kwalifikującej w sposób 

opisany powyżej, więcej niż jeden raz. 

Reklamacje 

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników na 

następujący adres: biuro@outdoorcinema.pl lub Outdoor Cinema Ent. Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 16 

lok. 34, 00-666 Warszawa z dopiskiem „Akcja Promocyjna: Na filmowe emocje zaprasza Visa!”. 

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. Outdoor Cinema przetwarza (jako administrator danych) w celu rozpatrzenia złożonych 

reklamacji następujące dane osobowe Uczestników: numer telefonu lub adres e-mail, dowód zakupu 

i płatności Kartą Visa, przyczynę reklamacji, podpis, jak również nazwę Uczestnika stosowanej przy 

zakupach dokonywanych w ramach danej strony internetowej (w przypadku transakcji 

dokonywanych przez Internet). Dane te przechowywane są przez Outdoor Cinema tylko przez okres 

wymagany do obsłużenia postępowania reklamacyjnego, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. 

Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym jeżeli Uczestnik nie dostarczy całości 

lub części takich danych osobowych lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez Outdoor 

Cinema może to uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.  

Postanowienia końcowe 

5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.KinoVisa.pl oraz w kasie Profesjonalnego Kina 

Objazdowego Outdoor Cinema. 

5.2. Odpowiedzialność skarbowa: każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie 

swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Akcji Promocyjnej, a 

spoczywających na tym Uczestniku. 

5.3. Outdoor Cinema zastrzega, cała Akcja Promocyjna lub jej elementy mogą zostać czasowo lub 

trwale wyłączone, z powodu siły wyższej (np. żałoba narodowa), bądź innych, niezależnych od 

Outdoor Cinema okoliczności. 

5.4. Korzystanie z Karty Visa podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym 

przez wystawców karty (banki) i partnerów handlowych, zwlaszcza dotyczy Kart Visa wydanych za 

granica. 

5.5. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Outdoor Cinema może 

wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej. 

5.6. Akcja Promocyjna podlega prawu polskiemu. Oznacza to w szczególności, że w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

5.7. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie lub przerwy, o których mowa w 5.3. ogłoszone 

zostaną na stronie internetowej www.Kino.Visa.pl oraz w kasach Profesjonalnego Kina Objazdowego 

Outdoor Cinema.  
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