REGULAMIN PROMOCJI „HAPPY MONDAY”
(zwany dalej: „Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Happy Monday” (zwanej dalej „Promocja”) w kinie
CINEMA1 (zwanym dalej „Kino”), znajdującym się w Gdańsku w Galerii Morena (adres: Schuberta 102A,
80-172), którego operatorem jest Showleen Investment sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, (adres: ul. Stefana
Okrzei 31, 59-220 Legnica) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000792043, NIP 5272897231, REGON 383727691.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Promocja obowiązuje w każdy poniedziałek.
4. Promocja trwa od dnia 01.05.2022. do odwołania.
5. Kino zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania Promocji, przy czym poinformuje
o tym fakcie na stronie internetowej www.cinemaone.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem.

1.

2.
3.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, posiadających co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwani dalej „Uczestnicy”).
W Promocji mogą brać udział Uczestnicy, którzy dokonują zakupów w popcorn barze kina CINEMA1.
Uczestnik przed wzięciem udziału w Promocji powinien zaznajomić się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
Udział w Promocji jest dobrowolny.

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. W ramach Promocji Uczestnicy mają możliwość zakupu wybranych zestawów barowych w promocyjnej
cenie wskazanych w Załączniku nr 1 (zwane dalej „Zestawy”).
2. Zakup Zestawów może być zrealizowany wyłącznie w kasie kina CINEMA1 w każdy poniedziałek.
PROCEDURA REKLAMACJI
1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji należy nadsyłać pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina: kierownicy@cinemaone.pl
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Uczestnika
informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie złożenia reklamacji
decyduje data wysłania reklamacji na adres kierownicy@cinemaone.pl. Reklamacja wysłana po upływie
powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
6. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14
dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych jest Showleen Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Stefana
Okrzei 31, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000792043, posiadająca kapitał zakładowy 55.000,00 zł, REGON: 383727691, NIP:
5272897231. Kontakt e-mailowy za pomocą adresu e-mail: sekretariat@elsoria.com W sprawie danych
osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
iod@cinemaone.pl.
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1.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym informacje o celach
przetwarzania, okresach wykorzystywania danych, informacje o przysługujących na gruncie RODO
uprawnieniach znajdują się w Polityce Prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin jest dostępny w Kinie oraz na stronie internetowej www.cinemaone.pl

Załącznik nr 1

ZESTAWY OBJĘTE PROMOCJĄ
1.
2.
3.
4.
5.

Zestaw mały z popcornem ( -15% od ceny regularnej)
Zestaw średni z popcornem ( -15% od ceny regularnej)
Zestaw duży z popcornem ( -15% od ceny regularnej)
Zestaw dla dwojga popcornem ( -15% od ceny regularnej)
Zestaw dziecięcy ( -15% od ceny regularnej)

