
Regulamin akcji promocyjnej  
„Zbieraj procenty – chodź na koncerty” 

§1 
Nazwa akcji 

Akcja promocyjna, zwana dalej „Promocją", będzie prowadzona pod nazwą „Zbieraj procenty – 
chodź na koncerty". 

§2 
Organizator akcji 

Organizatorem Akcji promocyjnej jest „Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów. 

NIP 9930498016 
Strona internetowa: www.csm.tarnow.pl 

§3 
Uczestnicy Akcji promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może 
być każda osoba fizyczna, która zakupiła bilet do kina Millennium w kasie Centrum Sztuki 
Mościce, bądź w formie elektronicznej na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl. 

§4 
Zasięg i czas trwania akcji 

1. Akcja promocyjna jest organizowana wyłącznie w instytucji Centrum Sztuki Mościce. 

2. Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.09.2019 r. i zakończy się 31.12.2019 r. 

§5 
Przebieg Akcji promocyjnej 

1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy – w okresie obowiązywania akcji promocyjnej – 
zakupić jeden lub więcej biletów na filmy repertuarowe w Kinie Millennium w Centrum Sztuki 
Mościce. 

2. Za każdy jeden bilet (normalny lub ulgowy) zakupiony na film w Kinie Millennium, uczestnik 
akcji otrzymuje 10% zniżki na dowolne wybrane wydarzenie (tj. koncerty, spektakle itp.) 
organizowane przez Centrum Sztuki Mościce w czasie trwania promocji. Z promocji 
wyłączone są imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Centrum Sztuki 
Mościce.  

3. Bilety na ten sam seans sumują się. 
4. Największą liczbę biletów jaką widz może zebrać jednorazowo to 5 szt, co uprawnia do 50% 

zniżki na zakup biletu na imprezę organizowaną przez Centrum Sztuki Mościce. 
1 bilet – 10% zniżki 
2 bilety – 20% zniżki 
3 bilety – 30% zniżki 
4 bilety – 40% zniżki 
5 biletów – 50% zniżki  

5. Warunkiem uzyskania zniżki na imprezę organizowaną przez Centrum Sztuki w Mościce jest:  
a) Okazanie przy zakupie biletu na wydarzenie, biletów zakupionych na filmy repertuarowe  

w czasie trwania akcji, 
b) Promocja nie obejmuje seansów filmowych z cyklu Babskie Poniedziałki, Millennium Studio, 

Spotkania z Polskim Filmem, Kino Sensoryczne, Kino Edukacyjne a wyłącznie seanse 
repertuarowe, 

c) Bilety można zamieniać na rabaty wyłącznie w kasie Centrum Sztuki Mościce przed 
interesującym widza wydarzeniem, gdy rozpocznie się sprzedaż biletów na daną imprezę, 

d) Ważność posiadają bilety zakupione w kasie jak również przez Internet po uprzednim 
wydrukowaniu w kasie Centrum Sztuki Mościce. 

6. Bilety, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich 
identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane, 
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7. Niewykorzystanie możliwości zakupu biletu ze zniżką, zgodnie z terminem określonym 
w treści niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności zniżki i nie stanowi 
podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami  
w tym zakresie. 

8. Promocja nie dotyczy grup zorganizowanych. 
9. Organizator może bez podania przyczyny zakończyć akcję promocyjną. 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie 
Organizatora, na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku 
wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia o tym fakcie na stronie 
www.csm.tarnow.pl 

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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