
 

 
 

Regulamin programu „KARTA NAUCZYCIELA” 
 

§ 1 Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin dotyczy Programu „KARTA NAUCZYCIELA”. Niniejszy 

regulamin obwiązuje na terenie kin działających pod szyldem OH•KINO, 
którego operatorem jest VINOVE Sp. z o.o. z siedzibą  w Konotopa, ul. 
Rajdowa 74, 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 Programu określony został od dnia 01.09.2018 roku do jego 
odwołania.   

3. Informacja o Programie „KARTA NAUCZYCIELA” wraz z jego Regulaminem 
dostępne są w Kasach Kina  

 

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

niniejszego Regulaminu.  
2. Program „Karta Nauczyciela” - program wprowadzony przez Organizatora 

i organizowany na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.  
3. Regulamin Programu - niniejszy regulamin określający zasady i warunki 

uczestnictwa w Programie.  
4. Uczestnik – czynny zawodowo nauczyciel, posiadający prawo do 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający 
ważną legitymację służbową określoną w art. 11, ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku.  

5. Karta Nauczyciela – imienna karta uprawniająca Uczestnika do zakupu 
biletów w specjalnej cenie. 

6. Formularz zgłoszeniowy – formularz zawierający dane osobowe 
nauczyciela, który przystępuje do Programu lojalnościowego.  

7. Czas trwania Programu - czas od ogłoszenia Programu do jego odwołania 
przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do 
skorzystania z Programu „Karta Nauczyciela” na zasadach i warunkach 
wskazanych w Regulaminie. 

 

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Programie 
1. Warunkiem udziału w Programie „Karta Nauczyciela” jest wypełnienie 

przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na 
przetwarzane jego danych osobowych przez Organizatora i wpisanie 
Uczestnika na listę prowadzoną przez Organizatora.  

2. Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
o których mowa w ust. 1, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Uczestnik otrzymuje od Organizatora bezpłatną Kartę Nauczyciela, którą 
Uczestnik może używać tylko i wyłącznie po spełnieniu §3 pkt. 1 
niniejszego Regulaminu.  

4. Program „Karta Nauczyciela” obowiązuje tylko i wyłącznie z ważną Kartą 
Nauczyciela, wydaną przez OH KINO, której wzór dostępny jest w kasach 
kina.  

5. Karta Nauczyciela jest kartą imienną i nie może być przekazywana osobom 
trzecim. Podczas zakupu biletu z Kartą Nauczyciela, pracownik obsługi kas 
weryfikuje zgodność Karty Nauczyciela z dokumentem tożsamości i listą 
Uczestników Programu. 

5. Karta Nauczyciela upoważnia do jednorazowego zakupu maksymalnie 
dwóch biletów w cenie 17 zł* każdy (w ciągu jednego dnia), przez cały 
tydzień na dowolny film 2D w strefie KOMFORT.  
*cena biletu nie zawiera opłaty "Dezynfekcja sanitarna" w wysokości 2 
zł. Karta nie upoważnia do zakupu biletów na projekty specjalne.  

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

7. 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. 
  

8. Podczas zakupu biletu z Kartą Nauczyciela, Uczestnik Programu 
uprawniony jest do odbioru jednej, dowolnej kawy lub herbaty z 
oferty barowej.  

9. W przypadku zagubienia, zniszczenia Karty Nauczyciela, Uczestnik 

proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Organizatora o 

zaistniałym fakcie. 

10. Możliwość zakupu biletów z Programu jest ograniczona wyłącznie 

dostępnością miejsc na sali kinowej. 
 

11. Zakup biletu i korzystanie z Programu „Karta nauczyciela” jest 
potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu 

mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej na adres 
siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej wysłane na adres: 
wroclaw@ohkino.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne uczestnika, a 
także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie 
określonego zachowania się przez Organizatora.  

3. 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 Programu pod nazwą „Karta Nauczyciela”.  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, a 

także zmiany Czasu trwania Programu z uwzględnieniem braku 
wpływu na korzyści nabyte przez uczestnika.  

3. Informacje dotyczące Programu, które zostały umieszczone na 
materiałach reklamowych mają jedynie formę informacyjną.  

4. Regulamin Programu dostępny jest w Kasach Kina  
5. Regulamin Programu obowiązuje od odwołania. 

 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach programu  

1. Dane Klubowiczów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1182 

2. Administratorem danych osobowych w bazie danych jest Organizator. 
3. Przystępując do Programu konieczne jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, w którym należy podać: imię i nazwisko, nazwę 
placówki, adres poczty elektronicznej. Mogą państwo wyrazić zgody na 
ich przetwarzanie przez OH KINO Mysłowice Sp. Z o.o. Sp. K. w ramach 
programu.  

4. Istnieje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora 
informacji o charakterze reklamowym i handlowym  za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (Newsletter) 

5. Zgoda, o której mowa w pkt. 4 zostaje udzielona poprzez zaznaczenie 
X na formularzu zgłoszeniowym 

6. Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celach marketingowych może być przez Państwa odwołana. 

7. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmie 
informatycznej w pewnym zakresie w celu stworzenia bazy danych 
Programu. 

8. Każdy Klubowicz ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do 
ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32-35 
ustawy o ochronie danych osobowych.  

9. Wszelkie uwagi Nauczyciel może kierować do Organizatora. Wszelkie 
dane w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu znajdują się 
na stronie internetowej Organizatora  www.ohkino.pl  

Warszawa dnia 01.09.2021r. 

mailto:wroclaw@ohkino.pl

