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REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW
1.

Voucher jest papierowym dokumentem uprawniającym do otrzymania biletu wstępu na
seans filmowy do Miejskiego Kina Olbrzym działającego przy Tarnogórskim Centrum
Kultury ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach, bez dokonywania za taki bilet
odrębnej płatności.

2.

Vouchery można nabyć w kasie biletowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w godzinach
jej pracy.

3.

Tarnogórskie Centrum Kultury udostępnia do sprzedaży ograniczoną liczbę voucherów.

4.

Voucher obejmuje projekcje Miejskiego Kina Olbrzym w formacie 2D.

5.

Voucher jest jednokrotnego użycia.

6.

Nie ma możliwości wymiany vouchera na bilet wstępu obowiązujący na inne wydarzenie
niż projekcja kinowa w ramach Miejskiego Kina Olbrzym, z zastrzeżeniem pkt 7
niniejszego Regulaminu.

7.

Vouchery obowiązują tylko na pokazy zwykłe w ramach repertuaru na dany okres, nie
obowiązują zatem na seanse specjalne, maratony filmowe, noce filmowe w Miejskim
Kinie Olbrzym.

8.

Nie ma możliwości dopłaty do voucherów oraz ich wymiany na gotówkę (pieniądz) lub
jakiekolwiek świadczenie inne niż wyżej opisane.

9.

Przed seansem voucher należy wymienić w kasie biletowej na bilet wstępu.

10. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
11. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości wymiany na bilet wstępu na dany seans
w Miejskim Kinie Olbrzym. Wydanie biletu z tytułu posiadanego będzie możliwe w
kasie tylko do ilości wolnych miejsc na daną projekcję filmową, w chwili okazania
vouchera.
12. Voucher wydawany jest w formie papierowego dokumentu o układzie graficznym i treści
określanej przez Tarnogórskie Centrum Kultury określającego co najmniej czas ważności
vouchera. Podczas realizacji należy go oddać w kasie biletowej.
13. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia.
14. Voucher ma określony czas ważności. Okres ważności vouchera określony jest na
voucherze.
15. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności voucherów.
16. Zrealizowanie vouchera to wymiana na bilet wstępu do Miejskiego Kina Olbrzym,
projekcja w czasie ważności vouchera.
17. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami.
18. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
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19. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania
kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym
Regulaminie.
20. Tarnogórskie Centrum Kultury nie odpowiada za skradzione, zagubione vouchery.
Voucher będzie realizowany wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go do
realizacji.
21. Tarnogórskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie
trzeciej przez posiadacza vouchera informacji określonych niniejszym regulaminem.
22. Tarnogórskie Centrum Kultury nie wyraża zgody na odsprzedaż voucherów lub inne ich
odpłatne przekazywanie przez nabywcę pierwotnego.
23. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a
następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę
reprezentującą przedsiębiorcę, który zakupił vouchery.
24. W przypadku voucherów zakupionych przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą do
reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura).
25. Tarnogórskie Centrum Kultury nie przyjmuje zwrotów voucherów.
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