Regulamin Kart Podarunkowych
1. Definicje:
a. Sprzedawca/Wydawca – Centrum Kultury 105 w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonej przez Gimnę Miasto Koszalin, pod numerem 2, NIP 669-10-07-320,
Regon 330584066, reprezentowaną przez: Pawła Strojka – Dyrektora, Grażynę
Ostrogłowa – Główną Księgową. Adres strony: www.ck105.koszalin.pl (dalej jako:
Strona Internetowa), adres e-mail kryterium@ck105.koszalin.pl, zwana także "Kino
Kryterium",
b. Karta – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego
realizacji poprzez wymianę na Bilet w kasach Kina Kryterium lub na produkt w
barze Kina Kryterium. Każda Karta to unikalny kod do Centrum Kultury 105 w
Koszalinie i Kina Kryerium.
c. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty,
d. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w seansie filmowym lub
wydarzeniu organizowanym przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
e. Podmiot zewnętrzny – inny organizator wydarzenia wynajmujący salę kinową
2. Sprzedaż i nabycie Kart jest prowadzona wyłącznie w kasie głównej Kina Kryterium,
3. Użytkownik Karty poprzez zakup oraz korzystanie z Karty oświadcza, że zapoznał się z
niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i
zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Kino Kryterium zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu kart, których zakres
obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
5. Przed wydarzeniem Kartę należy wymienić na:
a. Bilety w kasie Kina Kryterium, Barze Kina Kryterium, Recepcji Centrum Kultury
105 w Koszalinie,
b. Produkty w Barze Kina Kryterium
Po wymianie Karty na Bilet lub Produkty nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Biletu i
Produktu.
6. Zakup produktów barowych przy użyciu Karty może być dokonany wyłącznie w barze Kina
Kryterium.
7. Podstawą korzystania z Karty jest jej pasek magnetyczny lub chip, w związku z czym Klient
jest zobowiązany chronić Kartę i nie udostępniać jej osobom trzecim, m.in. w postaci
zdjęcia. W przypadku gdy kod uwidoczniony na Karcie jest nieczytelny lub został uprzednio
wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie), dana Karta nie zostanie przyjęta
przez obsługę kina Kryterium.
8. Posiadanie Karty nie gwarantuje możliwości zakupu Biletu na dany seans lub wydarzenie.
Istnieje możliwość wcześniejszych rezerwacji telefonicznych pod nr. tel.(094) 347-57-00.
9. Kartę podarunkową można doładować dowolną kwotą lecz nie mniejszą niż 50PLN
10. Bilety i produkty, które można otrzymać w kasach Kina Kryterium w związku z
realizacją Karty nie mogą zostać wymienione na inne.
11. Karty podarunkowe nie obowiązują na wydarzenia w Centrum Kultury 105 w Koszalinie
organizowane przez podmiot zewnętrzny.
12. Karty podarunkowe nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w kinie Kryterium,
chyba że regulamin promocji zawiera taką możliwość.
13. Istnieje możliwość dopłaty do Karty celem zakupu Biletu lub Produktu w momencie
braku odpowiedniej kwoty na karcie.
14. Użytkownik Karty jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
15. Użytkownik Karty przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania
kolejnego użytkownika o zasadach korzystania z Karty określonych w niniejszym
regulaminie.

16. Kino Kryterium nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez
posiadacza Karty informacji określonych w pkt 15.
17. W przypadku reklamacji Karty należy przedstawić dowód jej zakupu(rachunek).
18. Rachunek zostanie wydany kupującemu w momencie zapłaty w głównej kasie Kina
Kryterium. Paragon zostanie wydany posiadaczowi karty w momencie wymiany Karty
Podarunkowej na Bilet lub Produkt.
19. Kino Kryterium nie przyjmuje zwrotów Kart. Nie ma możliwości zamiany karty na
gotówkę ani wystawienia jej duplikatu.
20. Kino Kryterium nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie oraz kradzież
Karty. W razie utraty Karty jej duplikat nie będzie wydany.
21. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Nie ma możliwości
przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej.
22. Saldo konta, wartość dokonywanych transakcji, datę ważności Karty Podarunkowej
można sprawdzić w kasie głównej Kina Kryterium w godzinach pracy kasy.
23. Bieżący repertuar dostępny jest na stronie http://ck105.koszalin.pl/
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