
 
Regulamin akcji "Zniżki do Cinema City dla Rodzin w Play" 

(dalej: "Regulamin") 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Organizatorem akcji "Zniżki do Cinema City dla Rodzin w Play" (zwanej dalej: "Akcją") jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, 02-677, na ul. Taśmowej 7, wpisana do KRS pod numerem  0000217207, NIP:  951-21-20-077, operator 
sieci Play, zwana dalej: "Play" lub "Organizatorem".  
 
1.2. Akcja przeprowadzana jest we wszystkich kinach Cinema City na terytorium Polski. 
 
1.3. Akcja trwa od dnia 02 lutego 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. lub do wyczerpania puli biletów określonej liczbą 
200 000 (słownie: dwieście tysięcy). Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania 
Akcji, przy czym poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.play.pl/znizki-do-kina. 
 

1.4. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 
2. UCZESTNICY AKCJI 

 
2.1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby (zwane dalej: „Uczestnik”), które posiadają abonamentową ofertę 

rodzinną  w Play (zwaną dalej: „Oferta Rodzina”) lub dokonają jej zakupu w okresie od 02.02.2018 r. do 28.02.2018 r.  

do godziny 23:59. 

2.2. Lista Ofert Rodzinnych uprawnionych do wzięcia udziału w akcji stanowi załącznik do Regulaminu nr 1. 

 

 
3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI PRZEZ KLIENTÓW PLAY 

 
3.1. Uczestnik przystępuje do Akcji poprzez posiadanie Oferty Rodzinnej w Play oraz założenie lub posiadanie konta w 
aplikacji mobilnej Play24 dostępnej dla mobilnych systemów operacyjnych Android i iOS. 
 
3.2. Uczestnik po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji Play24 w ciągu 120 sekund otrzyma notyfikację w widoku 
„Wiadomości” zawierającą 11-cyfrowy kod promocyjny (zwany dalej: „Kod”), który upoważnia do zakupu jednego biletu 
z opustem 50% od ceny biletu określonej w aktualnym cenniku Cinema City. 
 
3.3. Liczba Kodów przekazana Uczestnikowi jest równa liczbie aktywnych numerów telefonów komórkowych objętych 
posiadaną przez Uczestnika Ofertą Rodzinną w Play (zwanych dalej „Numerami Uprawnionymi”). Promocją nie są 
objęte Karty Grupowe znajdujące się w Ofercie Rodzinnej. 
 
3.4. Dla każdego z posiadanych Numerów Uprawnionych w Ofercie Rodzinnej zostanie wysłana oddzielna notyfikacja 
z Kodem.  
 
3.5. Kod upoważnia Uczestnika do zakupu jednego biletu z opustem 50% od standardowej ceny biletu ustalonej przez 
Cinema City od poniedziałku do niedzieli na dowolny seans 2D z wyłączeniem IMAX/ 4DX /Sale VIP  oraz akcji 
specjalnych "W środy taniej" , "Ladies Night" , "Walentynki". Promocja nie łączy się z innymi rabatami.  
 
3.6. Termin ważności Kodu upływa 31.03.2018 o godzinie 23:59. 
 
3.7. Podstawą do ustalenia ceny Biletów w ramach akcji „Zniżki do Cinema City dla Rodzin w Play” jest cena jednego 
biletu zaprezentowana w cenniku kinowym, obowiązująca w Kinie Cinema City, w którym Uczestnik zakupuje Bilet. 
Cena Biletu może być zróżnicowana ze względu na seans i Kino wybrane przez Uczestnika.  



 
3.8. W przypadku nie otrzymania notyfikacji w aplikacji Play24  Uczestnik powinien zrezygnować z zakupu biletów w 
Cinema City w ramach Akcji i zgłosić nieprawidłowość do Organizatora, w sposób opisany w ustępie 5 niniejszego 
Regulaminu. Jeśli nieotrzymanie przez Uczestnika Kodu wyniknęło z przyczyn leżących po stronie Organizatora, po 
rozpatrzeniu zgłoszenia Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Kodu drogą SMS, który będzie upoważniał do 
zakupu jednego biletu zgodnie z Regulaminem Akcji.  
 
3.9. Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu kosztów zakupu Biletów ani otrzymania jakiegokolwiek zastępczego 

świadczenia w przypadku zakupu Biletu w normalnej cenie. 
3.10. Kod zniżkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 

 
4. PRZEBIEG AKCJI 

 
4.1. Zakup Biletów możliwy jest w dowolnym dniu od momentu otrzymania Kod do upływu jego ważności, przy czym 
Bilet musi dotyczyć seansu filmowego 2D odbywającego się od poniedziałku do niedzieli w kinach Cinema City na 
terenie Polski. Zakup biletów możliwy jest w kasie kina Cinema City, w którym odbywa się wybrany przez Uczestnika 
seans.   
 
4.2. W celu nabycia Biletu z użyciem Kodu Uczestnik powinien przed zakupem poinformować kasjera kina Cinema City 
o udziale w Akcji oraz okazać na wyświetlaczu telefonu Kod w aktywnej aplikacji Play24. Okazanie Kodu na innym 
nośniku (np. w formie drukowanej) nie jest akceptowalne, chyba, że Kod został dostarczony do Uczestnika w formie 
SMS w drodze pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia nieprawidłowości wynikłej z winy Operatora. Możliwe jest użycie 
kilku unikatowych Kodów podczas jednej transakcji na ten sam seans 2D, o ile ich liczba równa się liczbie kupowanych 
w danym momencie Biletów.  
 
4.3. W ramach Akcji, Klient Play, będzie mógł skorzystać tylko jeden raz z przyznanego mu Kodu promocyjnego dla 
każdego z Numerów Uprawnionych w posiadanej Ofercie Rodzinnej. Maksymalna liczba Kodów, jaka może być 
wykorzystana przez Rodzinę nie może przekroczyć 5.   
 
4.4. Łączna liczba wygenerowanych przez Play Kodów odpowiada liczbie Numerów Uprawnionych posiadających 
Ofertę Rodzinną w Play, natomiast pula biletów dostępnych z opustem 50% jest ograniczona do 200.000 (słownie: 
dwieście tysięcy). O przyznaniu rabatu decyduje kolejność zakupu Biletu w kasie kina Cinema City, a nie kolejność 
otrzymania Kodu zniżkowego.  
 
4.5. Uczestnik nie ma prawa żądania otrzymania jakiegokolwiek zastępczego świadczenia w przypadku niemożności 
zakupu Biletu w ramach Akcji.  
 
4.6.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletu oraz wymiany Biletu na gotówkę lub inne zastępcze świadczenie 
o charakterze finansowym. 
 
4.7. Przekazywanie osobom trzecim Kodu jest zabronione. 
 
 

5. ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
 
5.1. Zgłoszenia, co do przebiegu Akcji mogą być przekazywane wyłącznie przez Uczestników poprzez kontakt z 
Obsługą Klienta Play.  
 
5.2. Organizator zastrzega, że zgłoszenia doręczone po 14 dniach od zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane 
niezależnie od daty wysłania wiadomości.  
 
5.3. Reklamacje dotyczące seansu, funkcjonowania Kina należy bezpośrednio zgłaszać w kasie wybranego Cinema 
City. 
 

 
 
 



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
6.1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Cinema City 
dostępne w kasach kin oraz przepisy powszechnego prawa.  
 
6.2. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie 
stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu prawa. 
 
6.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na www.play.pl/znizki-do-kina 
 
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Akcji z powodów niezależnych od Organizatora. 
 
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości z Kodem, jeśli brak doręczenia wynika z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 
 
6.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod 
warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.play.pl/znizki-do-kina


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU „ZNIŻKI DO CINEMA CITY DLA RODZIN W PLAY” 
 
 

Lista Ofert Rodzinnych upoważnionych do skorzystania z promocji: 
 
SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 

SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED GB 

SIM FORMUŁA RODZINA 

SIM RODZINA 

RODZINA STAN NIELIMITOWANY MINI 

RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY MINI 

RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY MINI 

RODZINA STAN NIELIMITOWANY 

RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY 

RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY 

RODZINA STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 

RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 

RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 

 

 


