
Regulamin programu lojalnościowego „KOCHAM KINO!” 
 
 
Organizatorem programu „Kocham kino” jest Kino Echo z siedzibą w Jarocinie, ul. Gołębia 1. 

Dla potrzeb regulaminu definiuje się następujące pojęcia: 

Kino – Kino ECHO, które jest organizatorem pokazów seansów. 

Program – program lojalnościowy o nazwie „Kocham kino!” przygotowany i prowadzony prze Kino 

Echo 1 

Karta – oznacza kartę „Kocham kino”, która wydawana jest osobie fizycznej przystępującej do 

Programu. 

Posiadacz karty – osoba fizyczna, która otrzymała kartę „Kocham kino” i stała się uczestnikiem 

programu. 

Karta upoważnia do zbierania punktów, które Posiadacz Karty otrzymuje za każdy zakupiony bilet.  

1 PUNKT jest równoważny 1 złotówce. Punkty można wymieniać na bilety wg proporcji: 

Seanse analogowe i cyfrowe: 

-70 punktów – CzaF 

-250 punktów – bilet normalny w strefie VIP, 

-180 punktów -  bilet ulgowy poza strefą VIP, 

-200 punktów – bilet dziecięcy* w strefie VIP, 

-220 punktów – bilet normalny w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-180 punktów – bilet ulgowy w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-150 punktów – bilet dziecięcy* w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-180 punktów - bilet normalny poza strefą VIP, 

-150 punktów - bilet ulgowy poza strefą VIP, 

-100 punktów - bilet dziecięcy* poza strefą VIP, 

-150 punktów - bilet normalny poza strefą VIP (tani poniedziałek), 

-120 punktów - bilet ulgowy poza strefą VIP (tani poniedziałek), 

-100 punktów - bilet dziecięcy* poza strefą VIP (tani poniedziałek), 

Seanse z efektem trójwymiarowym (3D):  

-320 punktów – bilet normalny w strefie VIP, 

-250 punktów – bilet ulgowy w strefie VIP, 

-200 punktów – bilet dziecięcy*  w strefie VIP, 

-250 punktów - bilet normalny poza strefą VIP 



-200 punktów - bilet ulgowy poza strefą VIP 

-150 punktów – bilet dziecięcy* poza strefą VIP 

-150 CzAF 

-290 punktów – bilet normalny w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-250 punktów – bilet ulgowy w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-200 punktów – bilet dziecięcy* w strefie VIP (tani poniedziałek), 

-220 punktów - bilet normalny poza strefą VIP (tani poniedziałek), 

-180 punktów - bilet ulgowy poza strefą VIP (tani poniedziałek), 

-150 punktów - bilet dziecięcy* poza strefą VIP (tani poniedziałek). 

* Bilety dziecięca przysługują również Klientom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. 

 

 

1. Uczestnictwo w Programie nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla 

Posiadacza karty. 

2. Posiadanie Karty nie gwarantuje Posiadaczowi karty możliwości zakupu biletu na wybrany 

przez niego film, jeżeli na ten seans nie ma już wolnych miejsc. 

3. Posiadacz Karty będzie miał możliwość otrzymywania informacji o Promocjach drogą 

mailową lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

4. Korzystanie z Promocji będzie możliwe jedynie po okazaniu Karty jeszcze przed zamknięciem 

transakcji. 

5. Kartą może posługiwać się jedynie Posiadacz Karty, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy. 

Kasjer ma prawo poprosić Posiadacza karty o dowód tożsamości, aby zweryfikować dane. 

6. Osoby fizyczne, których dane osobowe zostały przekazane Organizatorowi, mają prawo 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

7. Karta ważna jest we wszystkich przestrzeniach, w których organizowane są seanse objęte 

programem „Kocham kino”. 

8. Posiadacz karty ma możliwość zakupienia biletów ulgowych na wydarzenia specjalne 

organizowane w Kinie (pokazy specjalne, pokazy przedpremierowe), zgodnie z warunkami 

zakupu ustalanymi odrębnie dla każdego z w/w wydarzeń specjalnych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu, przy czym Karty zachowują 

jeszcze ważność przez miesiąc po ogłoszeniu odwołania lub zakończenia Programu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Programu niektórych projektów z 

harmonogramu Kina. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Programu, jeżeli jest to uzasadnione 

celem Programu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa. 

12. O każdorazowej zmianie regulaminu Organizator zobowiązuje się poinformować Posiadacza 

karty drogą mailową lub za pośrednictwem poczty na podres podany w Formularzu 

Zgłoszeniowym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

13. Aktualny regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jarocin21.pl 

http://www.jarocin21.pl/


14. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Posiadacz karty wyraża jednocześnie zgodę, zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883, na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

Programu. 

15. Organizator gwarantuje, że dane osobowe zamieszczone w Formularzu Zgłoszeniowym nie 

będą udostępniane osobom trzecim i będą wykorzystane przez Oragnizatora dla potrzeb 

realizacji Programu. 

 

 


