Regulamin Kina Kalejdoskop
Regulamin określa zasady zachowania się i korzystania z kina Kalejdoskop dla osób, które nabyły bilety
na seanse filmowe i tym samym wyraziły zgodę na jego przestrzeganie.
1. Zakupu biletów do kina można dokonać:
- w kasie – która jest otwarta 1,5 godz. przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykana 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu.
- on-line, przez stronę Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, przez zakładkę KINO-Kup Bilet
2. Ceny biletów:
Sala GŁÓWNA KINA KALEJDOSKOP
Bilety normalne: 16 zł 2D, 18 zł 3D
Bilety ulgowe: 14 zł 2D, 16 zł 3 D
Bilety grupowe – cena ustalana indywidualnie, w zależności od dystrybutora filmu
Sala MAŁY KALEJDOSKOP
Bilety normalne: 14 zł
Bilety ulgowe: 12 zł
Bilety ulgowe w kinie Kalejdoskop przysługują: dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom,
rencistom, osobom niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Podczas zakupu biletu
ulgowego należy okazać stosowny dokument uprawniający do otrzymania zniżki.
Bilety grupowe przysługują osobom w grupie liczącej ponad 20 osób (na seanse przedpołudniowe od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w te dni świąt).
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen biletów.
3. W kinie organizowane są dodatkowe , przedpołudniowe seanse dla grup przedszkolnych i
szkolnych,

których

termin

należy

uzgodnić

drogą

mailową

pod

adresem

kino.kalejdoskop@gmail.com. Na grupę szkolną przysługuje bilet dla opiekuna w cenie 1 zł brutto :
- 1 bilet na grupę 10 osób (przedszkola, klasy I-III szkoła podstawowa)
- 1 bilet na grupę 15 osób (klasy IV-VI szkoła podstawowa, gimnazja i szkoły średnie).
4. Kino akceptuje kupony CINEMAPROFIT oraz QLTURA PROFIT

5. Kino akceptuje zniżki z tytułu posiadania płońskiej Karty Rodzina 5+ (50% od cen biletu normalnego,
okazanie kart wymagane jest przy wejściu na seans)
6. Oferty promocyjne proponowane przez kino nie łączą się ze sobą.
7. Kino prowadzi sprzedaż Voucherów na seanse – termin odbioru należy uzgodnić pod adresem
kino.kalejdoskop@gmail.com (kino zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych seansów z
możliwości wykorzystania na nie karnetów).
8. Na seanse filmowe, przy których określona została kategoria wiekowa mogą nabyć bilety:
- Osoby spełniające granicę wieku po okazaniu odpowiedniego dokumentu ze zdjęciem zawierającego
datę urodzenia.
- Osoby nie posiadające odpowiedniego wieku będące pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
9. Wejścia na GŁÓWNĄ SALĘ KINA KALEJDOSKOP znajdują się na parterze, na holu głównym
(wejście A i B) oraz na balkonie (wejście C i D) . Wejście na balkon kina znajduje się na 1 piętrze
budynku i możliwy jest dla osób pełnoletnich, dla niepełnoletnich tylko pod opieką opiekuna
(pełnoletniego). Wejście na seans możliwe jest po okazaniu przy drzwiach ważnego biletu wstępu,
który należy zachować - na czas trwania seansu - do ewentualnej kontroli. Bilet należy okazać w
formie papierowej lub jako plik PDF ( przy biletach zakupionych ON-LINE). Wejście bocznymi
drzwiami jest niemożliwe.
Wejście do sali MAŁY KALEJDOSKOP – znajduję się na parterze, na holu głównym.
10. Na seans filmowy nie będą wpuszczone osoby posiadające bilet zniszczony, nieczytelny, zakupiony na
inny seans niż ten odbywający się w danej chwili.
11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu:
- osobie będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;
- osobie zachowującej się niekulturalnie w stosunku do pracowników lub innych osób
przebywających na terenie Miejskiego Centrum Kultury;
- ulgowego - osobie nie posiadającej odpowiedniego dokumentu uprawniającego do otrzymania
zniżki;
- grupowego, jeśli nie jest spełniony punkt 2 regulaminu;
- osobie nie spełniającej kategorii wiekowej określonej na dany seans filmowy, która podczas
zakupu biletu nie jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
12. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez
widzów w sali kinowej.

13. Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci pozostawione
na terenie kina bez ich opieki.
14. Do Kina Kalejdoskop zabrania się wnoszenia alkoholu oraz przedmiotów niebezpiecznych
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu pracowników oraz widzów i innych osób
przebywających obiektu.
15. Pracownik Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku może:
- wyprosić z terenu placówki osoby naruszające regulamin;
- wyprosić z sali kinowej oraz budynku Centrum Kultury osoby zachowujące się niestosownie,
niekulturalnie wobec pracowników, widzów oraz innych osób przebywających obiektu.
16. Kino prowadzi sprzedaż okularów 3D, które staja się własnością kupującego. Kino nie prowadzi
wypożyczalni okularów 3D.
17. Zwrot biletu możliwy jest tylko:
- w kasie kina w godzinach jej otwarcia;
- po okazaniu biletu wstępu, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on
zakupiony wraz z paragonem zakupu lub dowodem płatności internetowej zawierającej nr
transakcji;
- z przyczyn niezależnych od widza - kiedy seans się opóźni co najmniej 30 minut, nie odbędzie,
bądź zostanie przeniesiony na inny termin, niż ten podany wcześniej. Poprzedzenia projekcji filmu
reklamami, zwiastunami lub innymi materiałami promocyjnymi nie uważa się za opóźnienie
rozpoczęcia seansu. W tym wypadku również za okazaniem paragonu, który należy zachować do
zakończenia danego seansu kinowego.
18. Podczas projekcji filmowych zabrania się:
- Nagrywania obrazu i dźwięku (zgodnie z ustawą o prawach autorskich z dnia 4.02.1994 r.). Osoba
będąca świadkiem rejestracji obrazu i dźwięku podczas seansu filmowego powinna powiadomić o
tym pracownika Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku:
- zachowania zakłócającego oglądanie filmu pozostałym użytkownikom kina;
- niszczenia wyposażenia sali kinowej;
- korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych zakłócających projekcję filmu;
- spożywania alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających oraz palenia papierosów.
19. W sali kinowej należy zajmować miejsca zgodnie z zapisem na bilecie.

20. Projekcje filmowe odbywają się dla minimum dwóch osób.
21. Kino Kalejdoskop zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
22. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby dokonujące zakupu biletów on-line
jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Dane będą przetwarzane w celu rezerwacji i zakupu biletów
oraz celów związanych z obsłużeniem transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie.
23. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Miejskiego Centrum
Kultury, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia.
24. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
25. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba której dane dotyczą
ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
26. Kino Kalejdoskop nie odpowiada za zgodność repertuaru zamieszczanego w środkach masowego
przekazu. Aktualny repertuar kina znajduje się na stronie internetowej oraz nad kasą kina
27. W razie wątpliwości, interpretacja regulaminu należy do Dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury w
Płońsku.
28. Miejskie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość aktualizacji i zmian w Regulaminie.
29. Regulamin obowiązuje od 14 października 2015r.- aktualizacja z dnia 14.06.2018.
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