
 

 
 

 

 

Regulamin oferty „Ranne ptaszki” 
 
§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy oferty cenowej “Ranne ptaszki”, której 
Organizatorem jest VINOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rajdowej 
74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS 0000805827, NIP 1133004227, REGON: 
384474022 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania oferty określony został do dnia 31.12.2022 roku, z 
zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może ją zakończyć 
lub zakończoną wznowić. 

 
3. Informacje o ofercie „Ranne ptaszki” wraz z jej Regulaminem 

dostępne są w Kasach Kina oraz na stronie internetowej 
www.ohkino.pl 

 

§ 2 Definicje 

 
1. Organizator – VINOVE Sp. z o. o., której dane zostały  określone w § 

1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  
2. Oferta “Ranne ptaszki” - oferta wprowadzona przez 

 
Organizatora i organizowana na zasadach określonych w treści 
niniejszego Regulaminu. 

 
3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki 

skorzystania z oferty. 
 
4. Uczestnik –osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu 

art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w ofercie), 
przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

 
5. Serwis www.ohkino.pl - serwis internetowy udostępniający 

możliwość zakupu biletów drogą elektroniczną. 
 
6. Czas obowiązywania oferty - czas od rozpoczęcia oferty do jej 

odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest 
prawo do skorzystania z oferty ”Ranne ptaszki” na zasadach i 
warunkach wskazanych w Regulaminie. 

 

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w ofercie 
 
 
1. Oferta cenowa „Ranne ptaszki” obowiązuje wyłącznie na filmy z 

bieżącego repertuaru OH•KINO, wyświetlane od Poniedziałku do 
Czwartku i rozpoczynające do godziny 14:00 włącznie, z 
wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.  

2. Warunkiem skorzystania z oferty „Ranne ptaszki” jest zakup 
biletów na seanse od Poniedziałku do Czwartki, które rozpoczynają 
się do godziny 14:00 włącznie. 

 
3. Uczestnik posiada możliwość zakupu biletów „Ranne ptaszki” w 

kasie kina płacąc gotówką lub dokonując zakupu przez stronę 
internetową www.ohkino.pl płacąc przelewem internetowym. 

 
4. Uczestnik ma prawo zakupić bilety określone w ofercie w pozostałe 

dni tygodnia, w Kasach kina bądź przez stronę internetową 
www.ohkino.pl z zastrzeżeniem, że seans, na który obowiązują 
bilety odbywa się w od Poniedziałku do Czwartku i rozpoczyna do 
godziny 14:00 w czasie trwania oferty.  
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5. Uczestnik może dokonać zakupu biletów w cenie promocyjnej 

na seanse wyświetlane w technologii 2D. 
 
6. Przy zakupie biletów na seanse wyświetlane w technologii 3D 

Uczestnik, który nie posiada okularów 3D będzie mógł dokonać 
ich zakupu po cenie określonej w Regulaminie kina. 

7. Dodatkowe opłaty (miejsca PREMIUM) zostały ujęte w 
Regulaminie kina. 

 
8. Cena biletów w ofercie cenowej „Ranne ptaszki” może ulegać 

zmianie w trakcie jej trwania. 
 
9. Możliwość zakupu biletów z oferty jest ograniczona wyłącznie 

dostępnością miejsc na sali kinowej bądź w Kinie. 
 
10. Zakup i korzystanie z zakupionego biletu jest potwierdzeniem 

zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
 
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące oferty mogą być 

składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres 
siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej wysłane na 
adres: wroclaw@ohkino.pl Reklamacja powinna zawierać dane 
identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących 
podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się 
przez Organizatora. 

 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym 

szczegółowe zasady oferty cenowej pod nazwą „Ranne ptaszki”. 
 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści 

Regulaminu, a także zmiany Czasu obowiązywania oferty z 
uwzględnieniem braku wpływu na korzyści nabyte przez 
Uczestnika. 

 
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest VINOVE 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 
Ożarów Mazowiecki  

4. Informacje dotyczące oferty, które zostały umieszczone na 
materiałach reklamowych mają jedynie formę informacyjną. 

 
5. Regulamin oferty dostępny jest w Kasach Kina oraz na stronie 

internetowej www.ohkino.pl 
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