
Regulamin programów 
MULTISZKOŁA i AKADEMIA FILMOWA MULTIKINO 

 
1. Niniejszy Regulamin, pod nazwa Akademia Filmowa Multikino i MultiSzkoła, określa 
zasady udziału szkół w działaniach mających na celu tworzenie warunków 
powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej 
(‘Program’), którego organizatorem jest spółka pod firma Multikino S.A. z siedziba przy 
ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000284604, posiadająca kapitał 
zakładowy 1 464 450,30 PLN,  NIP 5212893057, REGON 013122196..  
  
2. Program skierowany jest do wszystkich szkół publicznych oraz prywatnych 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (‘Szkoły’). Program trwa cały rok 
szkolny od 1 września 2010  roku do 31 maja 2011 roku, a rozdanie nagród nastąpi  
do 30 czerwca 2011. 
 
3. Do programu mogą przystąpid wszystkie Szkoły. Warunkiem wzięcia w nich udziału jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.multikino.pl oraz w 
kinach prowadzonych przez Multikino S.A. Wypełniony formularz należy dostarczyd 
osobiście (do wybranego kina/ pod adres kina - adresy kin na stronie www.multikino.pl) 
i zostawid go w kasach biletowych lub przesład drogą pocztową (adresy kin na 
www.multikino.pl). Wypełniony formularz powinien byd sygnowany pieczęcią i podpisem 
Dyrektora szkoły, jako osoby uprawnionej do reprezentowania danej szkoły. 
 
4. Po prawidłowym wypełnieniu i dostarczeniu do kina formularza zgłoszeniowego 
Dyrektor szkoły otrzyma droga pocztowa w ciągu jednego tygodnia od dnia złożenia 
formularza elektroniczną kartę szkolną (‘Kartę Szkolną’), na którą przy każdorazowym 
zakupie biletów będą nabijane punkty dla szkoły. 
 
5. Karta Szkolna  wydawana jest szkole bezpłatnie. Na karcie umieszczony jest numer 
identyfikujący w systemie Programu daną szkołę. 
 
6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Szkolnej, informacje taką należy jak 
najszybciej zgłosid do Multikino S.A. z pisemną prośbą (z podpisem i pieczątką 
Dyrektora szkoły) o wydanie nowej Karty Szkolnej. Szkole zostanie wydana nowa Karta 
Szkolna z nowym numerem. Zebrane punkty zostaną przepisane na nową Kartę 
Szkolną. 
 
7. W Programie MultiSzkoła  Szkoły zbierają punkty na Kartę Szkolną poprzez 
uczestnictwo w pokazach filmowych z bieżącego repertuaru kin prowadzonych przez 
Multikino S.A. Punkty na kartę będą naliczane na podstawie liczby zakupionych biletów 
grupowych (przez grupę rozumie sie minimum 15 osób + opiekun). Każdy zakupiony 
bilet to 1 punkt na Karcie Szkolnej. Punkty naliczane są na Karcie Szkolnej od 
pierwszego zakupu biletów. 

8. Szkoły mają możliwośd zebrania punktów na Karcie Szkolnej uczestnicząc dodatkowo 
w programie edukacji filmowej - mającego na celu upowszechnianie sztuki filmowej 
oraz rozwoju artystycznego uczniów, którego organizatorem jest Multikino S.A. -  
Akademii  Filmowej  Multikino. Za każdy zakupiony bilet pojedynczy na Akademie 
Filmowa Multikina nabite zostaną 2 punkty. Przy zakupie jednego karnetu na Akademie 
Filmową Multikino (3 zajęcia) nabitych zostanie 7 punktów na Karcie Szkolnej. 



9. Karta może byd przekazywana wyłącznie pomiędzy poszczególnymi klasami danej 
szkoły. 
 
10. Opiekun grupy uczniów danej szkoły musi posiadad przy sobie Kartę Szkolną w 
momencie zakupu biletów i okazad ją kasjerowi przed dokonaniem zakupu biletów. 
 
11. Zebranych punktów nie można wymieniad na bilety do kina. 
 
12. Rozpoczęcie programów i naliczanie punktów rozpocznie sie 1 września 2010, a 
zostanie zakooczone 31 maja 2011. Po zakooczeniu programów punkty na Karcie 
Szkolnej są zerowane. 
 
13. O zajęciu miejsca w programach MultiSzkoła  i Akademia Filmowa Multikino będzie 
decydował przelicznik ilości zdobytych punktów na karcie przez ilośd uczniów 
uczęszczających do danej szkoły, który został określony w dacie zgłoszenia szkoły do 
uczestnictwa w Programie. 
 
14. Po otrzymaniu wyników zgodnie z obliczeniami (patrz pkt.13) zostanie wyłoniona jedna 
szkoła, która zebrała w Programie największa ilośd punktów i zostanie jej przekazana 
nagroda. 
15. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody specjalne dla odrębnie ustalonej liczby szkół, 
które zgromadza na Karcie Szkolnej kolejno największą ilośd punktów w danym kinie. 
 
16. Nagrody nie są wymieniane na gotówkę. 
 
17. O wygranej szkoły zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą listową. 
 
18. Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się do 30 czerwca 2011 na spotkaniu 
z nauczycielami. 
 
19. Fundatorem nagród w Programie są partnerzy i sponsorzy Programu. 
 
20. Nagrody wręczad będzie komisja złożona z przedstawicieli Multikino S.A.. Nagrody 
odbiorą osoby, które wylegitymują sie odpowiednim upoważnieniem sygnowanym 
pieczęcią i podpisem Dyrektora szkoły oraz dowodem tożsamości potwierdzającym 
dane upoważnionego. 
 
 
POSTANOWIENIA KONCOWE 
1. Uczestnicy, biorący udział w Programie MultiSzkoła i Akademii Filmowej Multikino,  
wyrażają zgodę na zastosowanie sie do niniejszego Regulaminu. 
 
2. Uczestnicy Programu dla szkół wyrażają zgodę na zbieranie przetwarzanie podanych 
przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjnomarketingowych, 
związanych z prowadzoną przez firmę działalnością, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia1997 r. 
 
3. Uczestnikom Programu MultiSzkoła  i Akademia Filmowa Multikino, przysługuje 
prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, przy czym w zakresie liczby uczniów 
niezbędne jest udokumentowanie danych 
 
4. Program MultiSzkoła  i  Akademia  Filmowa  Multikino nie jest gra losowa ani 



zakładem wzajemnym i nie podlega uregulowaniom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku 
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr. 68, poz. 341z późniejszymi 
zm.). 
 
5. Organizator Programów MultiSzkoła i Akademia Filmowa Multikino ma prawo do 
wprowadzenia do regulaminu zmian polegających na jego uzupełnieniu bądź 
uściśleniu w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa w Programie. 
 
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu 
MultiSzkoła. i Akademia Filmowa Multikino. 
 
7. Wszystkie reklamacje odnośnie przebiegu programów  należy zgłaszad pisemnie za 
pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres: Multikino S.A., ul. 
Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 
dni od daty jej otrzymania przez Multikino S.A.. Decyzja Multikino S.A. jest 
ostateczna. 
 
*Karta Szkoła zostanie wydana bezpłatnie w kasie Multikina i dotyczy całej szkoły, a nie tylko 
pojedynczych klas. 


