REGULAMIN KINO-TEATRU SYRENA
W WIELUNIU
§ 1. DEFINICJE
1.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który reguluje zasady rezerwacji i zakupu
biletów na wydarzenia realizowane w Kino-Teatrze Syrena w kasach oraz za pośrednictwem
Stron Internetowych oraz udziału w tych Wydarzeniach.
2.
WDK – Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, 98-300, ul. Krakowskie Przedmieście 5,
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Gminę
Wieluń.
3.
Wydarzenie – impreza o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana w
obiekcie Kino-Teatru Syrena zarządzanym przez Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, taka jak
np.: seans filmowy, spektakl, pokaz, koncert, wystawa, warsztat, zajęcia z zakresu edukacji i
inne.
4.
Kino-Teatr – Kino-Teatr Syrena w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2,
zarządzany przez Wieluński Dom Kultury w Wieluniu.
5.
Sale – sale, w których realizowane są wydarzenia kulturalne, zlokalizowane w KinoTeatrze, położone przy ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń.
6.
Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, na Sali
i na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Stron Internetowych
lub w Kasie.
7.
Strony Internetowe – strona internetowa dkw.systembiletowy.pl, której
administratorem jest WDK oraz inne strony internetowe, poprzez które prowadzona jest
sprzedaż biletów On-line na Wydarzenia, a których administratorami są partnerzy WDK.
8.
Strona Płatności – strona internetowa przelewy24.pl, administrowana przez
PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po
numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym
4.500.000,00 zł
9.

On-line – sprzedaż prowadzona za pośrednictwem Stron Internetowych.

10.
Kasa – stanowisko kasowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu, zlokalizowane w
budynku Kino-Teatru Syrena, ul. Narutowicza 2 lub budynku Wieluńskiego Domu Kultury, ul.
Krakowskie Przedmieście 5.
11.

Kupujący – osoba, która zakupiła Bilet na Wydarzenie w kasie lub On-line.

12.
Użytkownik - osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji
Biletu.
13.
Opiekun – uprawniona osoba pełnoletnia, która sprawuje opiekę nad grupą
zorganizowaną złożoną z pełnoletnich lub nieletnich Kupujących podczas grupowego
uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą
maksymalnie 15 osób.
14.

Grupa zorganizowana – grupa składająca się z nie mniej niż 15 Kupujących.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu, rezerwacji i realizacji Biletów przez
Kupujących w Kasie oraz On-line, a także zasady uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych
przez WDK.
2.

Kasa czynna jest od godz. 13 poza możliwymi następującymi wyjątkami:
a) w dniu, w którym pierwsze Wydarzenie rozpoczyna się wcześniej niż o godz. 13.30 - Kasa
czynna co najmniej na pół godziny przed pierwszym Wydarzeniem,
b) w dniu, w którym pierwsze Wydarzenie rozpoczyna się później niż o godz. 14 - Kasa
czynna co najmniej godzinę przed pierwszym Wydarzeniem.

3.
Każdy Użytkownik i Kupujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu w Kasie lub On-line oraz do
stosowania się do jego postanowień.
4.
Aktualny repertuar (harmonogram Wydarzeń) oraz cennik, w których zawarte są
informacje na temat Wydarzeń i ulg przysługujących na zakup biletów na poszczególne
Wydarzenia, podawane są na Stronach Internetowych i w Kasach.
5.

Podczas Wydarzeń organizowanych przez Kino-Teatr zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - działania takie są nielegalne
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” - Dz.
U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami),
b) korzystania z telefonów komórkowych,

c) spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów
elektronicznych, zażywania środków odurzających oraz innych używek,
d) zachowania zakłócającego uczestnictwo w Wydarzeniu,
e) wnoszenia do Sal i konsumpcji artykułów spożywczych podczas Wydarzeń oznaczonych
w repertuarze odpowiednim symbolem (np. przekreślonego popcornu).
6.

WDK zastrzega sobie prawo uniemożliwienia udziału w Wydarzeniu osobie:
a) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
b) posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej
bezpieczeństwu innych osób,
c) nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo
w Wydarzeniu .

7.
Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren Kino-Teatru, za wyjątkiem
psa-przewodnika posiadającego odpowiednie uprawnienia, towarzyszącego niepełnosprawnemu
Kupującemu.
8.
Zabrania się wprowadzania rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów na
teren Kino-Teatru.
9.

Za rzeczy pozostawione na terenie Kino-Teatru WDK nie ponosi odpowiedzialności.

10.
WDK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o
tym na Stronach Internetowych oraz w Kasach.
11.
Prawo do korzystania z toalet znajdujących się na terenie Kino-Teatru posiadają
wyłącznie osoby posiadające ważny Bilet na Wydarzenie odbywające się w danym dniu za
okazaniem Biletu, a także klienci kawiarni StopKlatka mieszczącej się w Kino-Teatrze za
okazaniem paragonu z danego dnia.

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAKUP BILETÓW
1.
Zakup Biletu następuje w Kasie prowadzonej przez WDK lub poprzez złożenie On-line
zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności
wynikającej z zamówienia.
2.

Ulgi w wymiarze określonym w cenniku Kino-Teatru przysługują:
a) dzieciom, osobom uczącym się i studentom do 25. roku życia za okazaniem ważnej
legitymacji ucznia, studenta lub słuchacza przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu
do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,

b) emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta lub rencisty przy Kasie,
podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,
c) posiadaczom kart „Wieluńska Karta Seniora 65+“ oraz „Wieluńska Karta Rodziny 3+“ za
okazaniem karty oraz dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego identyfikację osoby (np.
dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu
do Sali oraz na każde wezwanie pracownika WDK,
d) posiadaczom ogólnopolskich kart „Karta Dużej Rodziny“ za okazaniem karty oraz
dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego identyfikację osoby (np. dowód osobisty, paszport
lub prawo jazdy) przy Kasie, podczas kontroli biletów przy wejściu do Sali oraz na każde
wezwanie pracownika WDK.
3.
Kupujący korzystający z uprawnień przysługujących z tytułu posiadanej karty „Wieluńska
Karta Seniora 65+“, „Wieluńska Karta Rodziny 3+“ oraz „Karta Dużej Rodziny“ mogą
dokonywać zakupu biletów z odpowiednią zniżką wyłącznie w Kasie, po okazaniu dokumentów
uprawniających do zniżki.
4.
WDK zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i
zakończenia sprzedaży On-Line Biletów na dane Wydarzenie, który może różnić się od okresu
sprzedaży biletów w Kasie, a także do decydowania o możliwości zakupu On-Line niektórych
rodzajów Biletów oraz biletów na niektóre miejsca.
5.
WDK zastrzega sobie prawo nie udostępniania Biletów do zakupu On-line na wybrane
Wydarzenie, w takim przypadku zakupu Biletów można dokonać wyłącznie w Kasie.
6.
W przypadku zakupu Biletów dla Grup zorganizowanych, 1 bilet dla Opiekuna przypada
na każde:
a) 5 podopiecznych w wieku przedszkolnym (do 6-tego roku życia),
b) 10 podopiecznych od 7-tego do 18-tego roku życia,

c) 5 podopiecznych o znacznym stopniu niepełnosprawności

§ 4. PŁATNOŚĆ
1.

Płatności za zakupiony Bilet na Wydarzenie można dokonać w Kasie lub On-line.

2.

Płatność za Bilet zamówiony On-line możliwa jest wyłącznie za pomocą Strony Płatności.

3.
Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w
całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.

4.
Ceny wskazane na Stronach Internetowych oraz na Bilecie są kwotami brutto,
zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.
Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła Bilety w
Kasie po podaniu danych do faktury na podstawie wystawionego uprzednio paragonu.

§ 5. REALIZACJA BILETU
1.
Bilet ważny jest jedynie na Wydarzenie którego dotyczy, odbywające się w wyznaczonej
Sali i do momentu zakończenia Wydarzenia, którego dotyczył.
2.
Kupujący podczas kontroli Biletów przy wejściu na Wydarzenie winien okazać Bilet
zakupiony w Kasie lub Bilet zakupiony On-Line w postaci czytelnego wydruku lub zapisany na
urządzeniu mobilnym w sposób umożliwiający jego weryfikację za pomocą służącego do tego
urządzenia należącego do WDK.
3.

Kupującemu przysługuje prawo zakupu jednego biletu ulgowego na Wydarzenie.

4.
WDK zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu ulgowego Kupującemu
posługującemu się nienależącymi do niego dokumentami uprawniającymi do ulgi.
5.
Bilet zakupiony z uwzględnieniem ulgi przysługującej Kupującemu należy podczas
kontroli okazać wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Jeśli dokument ten nie posiada
fotografii osoby uprawnionej do ulgi, dodatkowo należy okazać dokument z fotografią
umożliwiający identyfikację osoby (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
6.
Kupujący opuszczający salę w trakcie trwania Wydarzenia powinien okazać
pracownikowi WDK Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu do Sali i udziału w dalszej
części Wydarzenia.
7.
Kupujący oraz osoby korzystające z biletów są obowiązane stawić się w miejscu
wskazanym na bilecie przed wskazaną tam godziną rozpoczęcia Wydarzenia. WDK ma prawo
odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość Kupujący
będzie wpuszczony w pierwszym dogodnym momencie.
8.
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu lub jego elementów
charakterystycznych (numer biletu, numer transakcji, kod i inne) osobom trzecim.

§ 6. ZWROT BILETU
1.

Kupujący ma prawo do zwrotu Biletu:
a) w przypadku odwołania Wydarzenia, którego dotyczy Bilet,

b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu,
leżących po stronie WDK.
2.
W przypadku odwołania Wydarzenia, WDK bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie na
Stronach Internetowych oraz w Kasie.
3.
Kupujący zwracający Bilet zgodnie z § 6. pkt 1. b), pod rygorem utraty prawa do zwrotu
Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w Kasie – najpóźniej 1 dzień po planowanym rozpoczęciu
Wydarzenia, którego dotyczył Bilet.
4.
Zwrot Biletów na Wydarzenie zakupionych w Kasie jest możliwy tylko za okazaniem
Biletu oraz paragonu.
5.
W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w Kasie Kupujący otrzyma zwrot w formie w jakiej
została dokonana płatność.

6.
W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Kupujący otrzyma w Kasie informację o
przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

§ 7. REZERWACJE
1.
Rezerwacja Biletów na Wydarzenia wykonywana jest w Kasie prowadzonej przez WDK w
godzinach pracy Kasy.
2.
Kupujący w celu dokonania rezerwacji winien podać następujące dane: nazwa
wydarzenia, data, godzina, ilość Biletów rezerwowanych, numer telefonu. WDK zastrzega sobie
prawo do odmowy wykonania rezerwacji w przypadku otrzymania niepełnych lub
nieprawdziwych danych.
3.
Kupujący indywidualnie wykorzystując własne dane osobowe mogą zarezerwować
maksymalnie 8 miejsc na Wydarzenie.
4.
Rezerwacja jest skuteczna od chwili jej dokonania do momentu jej usunięcia z systemu
określonego w § 7. pkt 5.
5.
Odbiór zarezerwowanego Biletu w Kasie możliwy będzie po dokonaniu płatności za
zarezerwowane bilety, nie później niż na 45 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, którego
Bilet dotyczy o ile w informacjach dotyczących Wydarzenia nie określono inaczej.
6.
Kupującemu odbierającemu zarezerwowany Bilet nie przysługuje pierwszeństwo w
odbiorze Biletu przed innymi klientami WDK zakupującymi bilety bezpośrednio w Kasie.
7.
Aby odebrać zarezerwowany uprzednio Bilet w Kasie, Kupujący powinien podać dane
użyte do rezerwacji.

8.
Odwołania rezerwacji na Wydarzenie można dokonać telefonicznie lub w Kasie podając
dane wykorzystane do wykonania rezerwacji.
9.
Rezerwacji grupowych (dla grup liczących co najmniej 15 Kupujących) dokonuje się w
porozumieniu z Menedżerem Kino-Teatru lub inną wyznaczoną do tego osobą.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACJI
1.

Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującym.

2.
Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia
przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O
momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres WDK.
3.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, numer
telefonu i/lub adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez WDK w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

5.
Decyzja WDK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji
WDK zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
6.
WDK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z
Kupującym.

§ 9. DANE OSOBOWE
1.
Administratorem danych osobowych osób rezerwujących i Kupujących Bilety na
Wydarzenia w Kino-Teatrze jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie
Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843
86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych zawarta jest w §10 Regulaminu.
2.
Administratorem danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności internetowej
jest administrator Strony Płatności - PayPro Spółka Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP
7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł

§10. KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
2.
Dane osobowe osób kupujących lub rezerwujących Bilety będą przetwarzane
w celu dokonania i odwołania rezerwacji oraz w celu zakupu Biletu na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, a także w celu
wystawienia i rozliczenia faktury VAT na żądanie Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1. lit c)
RODO w związku z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
3.
W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych, osobom
kupującym lub rezerwującym Bilety w Kasie przysługuje prawo do:


żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,


sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
4.
Dane osobowe osób kupujących lub rezerwujących Bilety są przekazywane spółce
visualnet.pl visualnet.pl z siedzibą w Zabrzu, kod pocztowy 41-808 ul. Wyszyńskiego 19, NIP
648-248-96-80 na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Wieluński Dom
Kultury narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
6.
Dane osobowe przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie podlegają procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób
automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
7.
Podanie danych osobowych podczas rezerwacji lub zakupu Biletu jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wymienionych w §10 ust. 2 Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie WDK, w Kasie oraz na stronie internetowej
www.wdkwielun.pl.

2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników, Kupujących i WDK.

