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Regulamin Kina Len działającego przy Centrum Kultury w Żyrardowie 

§1 Informacje podstawowe 

1. Regulamin dotyczy funkcjonowania Kina Len działającego przy Centrum Kultury w 

Żyrardowie. 

2. Seanse kinowe odbywają się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie. 

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną 

godzinę. 

§2 Sprzedaż biletów 

1. Zasady i warunki sprzedaży, rodzaje i cennik biletów, uprawnienia do zniżek, zwolnienia z 

opłat, kontrola oraz zwroty z biletów reguluje odrębny regulamin stanowiący Załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. (Załącznik nr 1 - Regulamin sprzedaży biletów w Kinie Len 

działającym przy Centrum Kultury w Żyrardowie). 

§3 Stoisko handlowe 

1. W Centrum Kultury w Żyrardowie okresowo funkcjonuje stoisko oferujące poczęstunek i 

napoje. 

2. Centrum Kultury w Żyrardowie nie odpowiada za jakość świadczonych usług, cennik 

produktów, termin funkcjonowania stoiska, etc. 

3. Centrum Kultury w Żyrardowie może angażować się w poprawę jakości usług świadczonych 

przez właściciela stoiska handlowego. 

§4 Seanse filmowe 

1. Do rozpoczęcia seansu wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób, które wcześniej 

zakupiły bilet na dany seans. 

2. Seans rozpoczyna się punktualnie o wskazanej przez kino godzinie i trwa zgodnie z 

informacjami podanymi w repertuarze kina. 

3. Centrum Kultury w Żyrardowie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, przeniesienia lub 

odwołania projekcji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 

4. Każdy seans filmowy może zostać poprzedzony blokiem reklamowym. 

5. W Kinie Len wyróżnia się następujące rodzaje seansów filmowych: 

a. Seans regularny, 

b. Seans promocyjny, 

c. Poranek dla dzieci. 

6. Centrum Kultury w Żyrardowie zastrzega sobie prawo do organizowania jednorazowych lub 

cyklicznych seansów dedykowanych dla szczególnych grup, na które może obowiązywać 

szczególny cennik biletów. 

 

 



   

2 

 

§5 Reklama w Kinie Len 

1. Zasady i warunki reklamy w Kinie Len reguluje odrębny regulamin stanowiący Załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. (Załącznik nr 2 - Regulamin wykupienia reklamy w Kinie Len 

działającym przy Centrum Kultury w Żyrardowie). 

§6 Sprzedaż okularów do projekcji 3D 

1. Kino Len prowadzi sprzedaż okularów niezbędnych do seansów emitowanych w formacie 3D. 

2. Raz zakupione okulary pozostają własnością klienta na stałe. 

3. Okulary można zakupić w kasie Kina Len w godzinach jej funkcjonowania. 

4. Cennik okularów: 

Rodzaj okularów Cena okularów [zł](brutto) 

duże 4.00 

małe 3.00 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Na terenie Centrum Kultury w Żyrardowie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 

wyrobów tytoniowych oraz  innych środków niedozwolonych wg. prawa polskiego. 

2. Centrum Kultury w Żyrardowie nie ponosi odpowiedzialności za błędy opublikowane w 

szeroko pojętych mediach. 

3. W kwestiach spornych głos decydujący należy do Centrum Kultury w Żyrardowie. 

4. Centrum Kultury w Żyrardowie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym 

momencie. 

 

 


