
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Regulamin dystrybucji zaproszeń 

Przegląd Filmów Piłkarskich 26-29.06.2017 Kraków 
 
Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad rezerwacji zaproszeń (zwanych dalej: “Zaproszenia”)          
uprawniających do uczestniczenia (w zakresie i na określonych poniżej zasadach) w seansach Przeglądu             
Filmów Piłkarskich, odbywającego się w Krakowie w dniach 26 – 29 czerwca 2017 r. (dalej: “Przegląd”)                
organizowanym przez Fundację Piłkarstwa Polskiego (zwanym dalej: “Organizatorem Przeglądu”) we          
współpracy z Krakowskim Centrum Kinowym ARS z siedzibą w Krakowie, adres: ul. św. Tomasza 11               
Kraków, prowadzonym przez Studio Apropos Andrzej Kucharczyk z siedzibą w Krakowie, przy ul.             
Widłakowej 52B, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem 59605, NIP 632-114-63-83 (dalej:            
„Organizator Dystrybucji”).  
 

1. Zaproszenia można rezerwować od dnia 12.06.2017r.:  
a. za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie www.ars.pl (dalej: „Serwis”) – nie           

później niż na pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia seansu,  
b. telefonicznie, pod numerem telefonu 12-421-95-65 
c. w Kinie ARS (zwanym dalej: „Kinem”)  

2. Jednocześnie ustala się, że: 
a. miejsca w salach Kina są numerowane;  
b. Zaproszenia będą dystrybuowane do wyczerpania puli miejsc przeznaczonych przez         

Organizatora Przeglądu na dany seans;  
c. spóźnienie na seans może skutkować odmową wstępu na salę kinową.  

3. W celu rezerwacji Zaproszenia za pośrednictwem Serwisu należy spełnić łącznie i w podanej           
kolejności następujące warunki:  

a. Rezerwujący wybierze przy użyciu udostępnionej w Serwisie aplikacji internetowej seans          
filmowy oraz numer miejsca siedzącego w sali kinowej, 

b. Rezerwujący poda następujące dane: imię, nazwisko, działający adres poczty elektronicznej          
celem przesłania potwierdzenia dokonanej rezerwacji. Rezerwujący, który złożył        
zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która         
zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.  

 
4. Jedna osoba może dokonać rezerwacji nie więcej niż 4 (czterech) Zaproszeń na dany seans.  
5. Zaproszenie rezerwowane za pośrednictwem Serwisu można odebrać wyłącznie w kasie kina ARS           

od 23.06.2017r., ale nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem seansu. Celem odbioru             
Zaproszenia, Rezerwujący powinien okazać potwierdzenie rezerwacji. Rezerwujący ponosi pełną         

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

odpowiedzialność za udostępnienie potwierdzenia rezerwacji lub innych danych umożliwiających         
odbiór Zaproszenia osobom trzecim. Nieodebrane w tym terminie rezerwacje mogą zostać           
anulowane.  

6. Zakazana jest odsprzedaż Zaproszeń, w tym odsprzedaż Zaproszeń na aukcjach, licytacjach,           
konkursach oraz jakakolwiek inna odsprzedaż zarobkowa.  

7. W trakcie świadczenia usługi w urządzeniu, za pośrednictwem którego Rezerwujący korzysta z            
Systemu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu Organizatora Dystrybucji         
zapisywane są „cookies”. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania „cookies” zawiera         
Polityka prywatności strony internetowej www.ars.pl. 

8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania            
Rezerwacji na podany adres e-mail Organizatora Dystrybucji:biuro@ars.pl lub w siedzibie          
Organizatora Dystrybucji. Organizator Dystrybucji zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na          
treść reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia przez Rezerwującego.  

9. Organizator Przeglądu oraz Organizator Dystrybucji nie ponoszą odpowiedzialności za         
nieprawidłowości w składaniu i/lub realizacji Rezerwacji, wynikające z niewłaściwego działania i/lub           
konfiguracji sprzętu i/lub programów komputerowych (w tym przeglądarek internetowych)         
używanych do Rezerwacji i/lub nieprawidłowości leżących po stronie dostawców sieci.  

10. Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.          
Wprowadzane zmiany nie będą ograniczały praw nabytych na podstawie Rezerwacji dokonanych           
przed takimi zmianami.  

11. Organizator Przeglądu oraz Organizator Dystrybucji mają prawo do utrwalenia przebiegu Przeglądu           
przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Rezerwujący Zaproszenie i uczestniczący na            
jego podstawie w Przeglądzie przyjmuje do wiadomości, że udział w Przeglądzie jest równoznaczny             
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację,             
transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych,         
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub          
publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Przeglądu. 

12. Wszelkie reklamacje związane z rezerwacją Zaproszeń zgłaszać należy w formie elektronicznej na            
adres e-mail: biuro@ars.pl 

13. Osoba dokonująca rezerwacji Zaproszenia oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu          
jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.  

14. Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w             
rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o          
charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich          
wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz            
pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w           
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szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo          
nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje           
stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). 

15. Administratorem danych osobowych Rezerwujących jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego z siedzibą          
w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej1920 r. nr 7. Dane osobowe Rezerwującego są              
przetwarzane w celu dokonania rezerwacji i udziału w Przeglądzie Filmów Piłkarskich.           
Rezerwującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie            
przez Rezerwującego swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału            
w Przeglądzie Filmów Piłkarskich.  

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z           
dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.).  

17. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora Dystrybucji www.ars.pl,          
na stronach Organizatora Przeglądu a także w kasach kina w czasie Przeglądu.  

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 r. 
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