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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1. Promocja „Zgarnij bilet do kina z PKO Kontem dla Młodych” („Promocja”), jest organizowana w celu zachęcenia do otwierania  
i korzystania przez posiadaczy z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) pod nazwą PKO Konto dla Młodych 
(„Konto”) wraz z kartą PKO Ekspres ze znakiem akceptacji Mastercard („Karta”).  

2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja trwa od 6 sierpnia 2018 r. do 9 września 2018 r. („Okres Promocji”) albo wcześniejszego wyczerpania puli nagród. 

Organizator Promocji jest uprawniony do przedłużenia Okresu Promocji. 
4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), którzy mają ukończony 18 rok życia i nie ukończyły 26 lat, posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych i w dowolnym czasie zawierającym się w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. włącznie nie 
posiadały rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, w tym rachunku Inteligo („Uczestnicy”). 

5. Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji: 
a) zgłoszą udział w Promocji poprzez zarejestrowanie swojego numeru telefonu komórkowego w terminalu płatniczym Kina    

i jednocześnie dokonają płatności gotówką za „bilet student”; 
b) wyrażą zgodę marketingową opisaną w Rozdziale 3 ust. 1 lit b),  
otrzymają bilet zniżkowy w formie kodu alfanumerycznego („Bilet po 5 zł”). Kod uprawnia do zakupu biletu w cenie 5 zł w kasie 
sieci kin pod marką Multikino na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Kina”). Lista Kin znajduje się w Załączniku do Regulaminu. 

6. Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji: 
a) założą Konto wraz z Kartą, poprzez stronę internetową www.pkobp.pl lub w dowolnej placówce Banku, oraz 
b) spełnią pozostałe warunki Promocji opisane w Rozdziale 3, ust. 2,  
otrzymają pakiet składający się z 6. biletów po 1 zł każdy, w formie kodów alfanumerycznych („Pakiet biletów po 1 zł”). Kody 
uprawniają do zakupu 6. biletów w cenie 1 zł każdy przy płatności Kartą w kasie Kina. 

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, www.multikino.pl/regulaminy oraz w kasach Kin. 
 

Rozdział 2. Organizator Promocji 

1. Organizatorem promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Puławskiej 15 (02-515 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (wpłacony): 1 250 
000 000,00 złotych, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263 („Bank” lub „Organizator”).  

2. Partnerem promocji jest Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021086, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 
zł, NIP: 6762150965, REGON: 357170910 („Partner”). 

3. Przyrzekającym wydanie Biletu po 5 zł i Pakietu biletów po 1 zł jest Organizator.  
 

Rozdział 3. Warunki otrzymania i realizacji Biletu po 5 zł i Pakiet biletów po 1 zł 

1.      Aby otrzymać Bilet po 5 zł, należy w Okresie Promocji: 
a) podczas płatności gotówką za „bilet student”, zgłosić udział w Promocji poprzez zarejestrowanie swojego numeru telefonu 

komórkowego w terminalu płatniczym Kina  
b) wyrazić zgodę na otrzymanie informacji o charakterze marketingowym związanych z założeniem Konta w formie 

wiadomości SMS i telefonicznie; zgodę należy wyrazić poprzez terminal płatniczy Kina i nie odwołać jej do dnia wydania 
Biletu po 5 zł. 

2.     Aby otrzymać Pakiet biletów po 1 zł, należy w Okresie Promocji:  
a) zgłosić udział w Promocji poprzez zarejestrowanie swojego numeru telefonu komórkowego w terminalu płatniczym Kina  
b) podpisać umowę o otwarcie i prowadzenie Konta wraz z Kartą lub złożyć elektronicznie wniosek o otwarcie Konta wraz  

z Kartą za pośrednictwem strony internetowej www.pkobp.pl, skutkujący podpisaniem umowy o otwarcie i prowadzenie 
Konta wraz z Kartą, 

c) wyrazić zgodę przynajmniej na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 
handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących, np. przy zawieraniu umowy lub składaniu elektronicznie wniosku o otwarcie  
i prowadzenie Konta wraz z Kartą, lub elektronicznie w serwisie internetowym iPKO Banku i nie odwołać jej do dnia 
wydania Pakietu biletów po 1 zł.  

3. Bilet po 5 zł będzie wysyłany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu zarejestrowany  
w terminalu Kina, w ciągu 3 godzin od momentu rejestracji, w przedziale czasowym 9.00-20.00. Jeśli czas wysłania Biletu po 5 
zł przypada poza tym przedziałem, to wiadomość SMS zostanie wysłana następnego dnia. 

4. Pakiet biletów po 1 zł będzie wydany Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości w serwisie internetowym 
iPKO Banku, sekcja „Wiadomości” do 20 września 2018 pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w Rozdziale 3 ust. 2. 
Aby odebrać kody należy zalogować się do serwisu internetowego iPKO (www.ipko.pl). Przed pierwszym logowaniem 
konieczna jest aktywacja dostępu do serwisu iPKO. 

5. Pakiet biletów po 1 zł oraz Bilet po 5 zł dotyczą dowolnych seansów filmowych z bieżącego repertuaru Kin wyświetlanych  
w technologii 2D w jednym z siedmiu dni tygodnia, z wyłączeniem projekcji specjalnych takich jak maratony filmowe, 
transmisje i retransmisje wydarzeń muzycznych i sportowych, Poranki dla dzieci, Opera HD, Kino Na Obcasach, Multibabykino, 
pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenie.. 

6. Bilet po 5 zł i Pakiet Biletów po 1 zł można zrealizować do 23 grudnia 2018 r. 
7. Pula nagród jest ograniczona i wynosi: 

a) 10 000 Biletów po 5 zł, 

REGULAMIN PROMOCJI  
„ZGARNIJ BILETY DO KINA Z PKO KONTEM DLA MŁODYCH” 
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b) 2 500 Pakietów biletów po 1 zł.  
8. Bank będzie informował o ewentualnym wyczerpaniu puli nagród przed zakończeniem Okresu Promocji na stronie internetowej 

www.pkobp.pl oraz za pośrednictwem Kina (na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez pracowników Kina). 
9. W przypadku wyczerpania puli nagród, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 7, Bank zastrzega sobie możliwość jej zwiększenia  

w Okresie Promocji, o czym powiadomi na stronie pkobp.pl oraz za pośrednictwem Kina (na stronie internetowej 
www.multikino.pl oraz przez pracowników Kina). 

10. W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji skorzystają z innej promocji Konta organizowanej 
przez Bank. 

11. W zakresie warunków nabywania biletów do Kin, mają zastosowanie postanowienia odpowiednich regulaminów 
obowiązujących w Kinie, a w szczególności: „Regulamin Kina”, „Regulamin Zakupu i rezerwacji biletów do kin pod szyldem 
Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl” oraz „Regulamin Sprzedaży w Aplikacji Mobilnej Multikino” – wszystkie 
dokumenty dostępne na stronie internetowej https://multikino.pl/regulaminy.  

 

Rozdział 4. Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji  

1. Aby otrzymać Pakiet biletów po 1 zł numer telefonu podany w systemie Banku podczas zawierania umowy o otwarcie Konta 
wraz z Kartą musi być zgodny z numerem telefonu podanym podczas rejestracji w terminalu płatniczym Kina.  

2. Na potrzeby ewentualnej procedury reklamacyjnej Uczestnik powinien zachować dowód dokonania transakcji. 
3. Uczestnik może zrealizować Pakiet biletów po 1 zł lub Bilet po 5 zł z zastrzeżeniem dostępności miejsc na dany seans, w dniach 

i godzinach otwarcia Kin, oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji w kasie danego Kina, Uczestnik może zakupić bilet 
wyłącznie na seans w tym Kinie.  

4. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo wymiany kodów na gotówkę albo na inny ekwiwalent.  
5. Bilet po 5 zł i Pakiet biletów po 1 zł, czyli kody alfanumeryczne do Kina są jednorazowe, tj. raz wykorzystany kod nie może być 

użyty ponownie. Uczestnik nie może zwrócić Biletu po 5 zł i Pakietu biletów po 1 zł jak również biletu zakupionego przy 
wykorzystaniu Biletu po 5 zł lub Pakietu biletów po 1 zł ani wymienić takiego biletu na inny bilet tj. uprawniający do wstępu na 
inny seans, na seans w innym terminie, na seans w innym Kinie. 

6. Uczestnik może wykorzystać Bilet po 5 zł i Pakiet biletów po 1 zł dla siebie bądź też dla osoby towarzyszącej. 
7. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami 

organizowanymi w Kinach.  
 

Rozdział 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Bank.  
2. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

w szczególności w ustawie Prawo bankowe.  
3. Udział w Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Promocji, wydania nagród i na potrzeby ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz na potrzeby przekazywania 
informacji marketingowych, o których mowa w rozdziale 3, ust 1 pkt b) 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  
W PKO Banku Polskim powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych,  
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne będą 
na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.  

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji  
i otrzymania Nagrody.  

 

Rozdział 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1.     Reklamacje mogą być zgłaszane do Banku. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w formie: 
a) elektronicznej – poprzez serwis internetowy w ramach usług bankowości elektronicznej iPKO, 
b) pisemnej – na adres: PKO Bank Polski Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Zgarnij bilety do kina z PKO  

Kontem dla Młodych”, 
c) ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku. 
Na żądanie Uczestnika Promocji Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia przez niego 
reklamacji.  

2.      Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Uczestnik Promocji może składać reklamacje, podane są na stronie  
internetowej www.pkobp.pl.  

3.      Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika Promocji, datę wystąpienia 
reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

4.      Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji Uczestnik Promocji powinien dołączyć bądź przesłać pocztą na adres 
Banku (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są 
podstawą reklamacji.  

5.      Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i podjęciu przez Bank stosownych działań mających na celu 
usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

6.      Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank 
poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
upływem tych terminów.   

7.      Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji (pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika Promocji).  

8.      W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik Promocji, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo 
do zwracania się do Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem. 

9.      Uczestnik Promocji ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Promocji. Podmiotami 
właściwymi do rozstrzygania sporów są: 
a) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl), w przypadku Klienta będącego 

konsumentem, 

http://www.multikino.pl/
http://www.multikino.pl/
https://multikino.pl/regulaminy
http://www.zbp.pl/
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b) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta, który jest 
osobą fizyczną. 

10.    Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
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Miasto Nazwa kina Lokalizacja 

Bydgoszcz Multikino Bydgoszcz ul. Marszałka Focha 48, 85-070 Bydgoszcz 

Czechowice-Dziedzice Multikino Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

Elbląg Multikino Elbląg ul. Płk. Dąbka 152, 82-300 Elbląg 

Gdańsk Multikino Gdańsk Al. Zwycięstwa 14, 80-219 Gdańsk 

Gdynia Multikino Gdynia ul. Waszyngtona 21, 81-342 Gdynia 

Jaworzno Multikino Jaworzno ul. Grunwaldzka 59, 43-600 Jaworzno 

Katowice Multikino Katowice ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice 

Kielce Multikino Kielce  ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce (Galeria Korona) 

Koszalin Multikino Koszalin ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin 

Kraków Multikino Kraków ul. Dobrego Pasterza 128, 31-416 Kraków 

Lublin Multikino Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 36, 20-400 Lublin 

Łódź Multikino Łódź ul. Piłsudskiego 5, 90-368 Łódź 

Olsztyn Multikino Olsztyn  ul. Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn (Galeria Warmińska) 

Poznań Multikino Poznań 51 ul. Królowej Jadwigi 51, 61-872 Poznań 

Poznań Multikino Poznań Malta ul. Abpa A. Baraniaka 8, 61-131 Poznań 

Poznań Multikino Poznań Stary Browar ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań (CH Stary Browar) 

Radom Multikino Radom ul. Bolesława Chrobrego 1, 26-609 Radom (Galeria Słoneczna) 

Rumia Multikino Rumia ul. Sobieskiego 14 A, 84-230 Rumia (Galeria Rumia) 

Rybnik Multikino Rybnik ul. Chrobrego 1, 44-200 Rybnik (CH Fokus Mall)  

Rzeszów Multikino Rzeszów ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów (Galeria Millenium Hall) 

Słupsk Multikino Słupsk ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk (Galeria Jantar) 

Sopot Multikino Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 63, 81-767 Sopot 

Szczecin Multikino Szczecin ul. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin 

Tychy Multikino Tychy Al. Jana Pawła II 16/18, 43-100 Tychy 

Warszawa Multikino Targówek ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 

Warszawa Multikino Warszawa Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 60, 02-777 Warszawa 

Warszawa Multikino Wola ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa 

Warszawa Multikino Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

Włocławek Multikino Włocławek ul. Pułaskiego 10-12, 87-800 Włocławek 

Wrocław Multikino Wrocław Pasaż Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław 

Zabrze  Multikino Zabrze ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze 

Zgorzelec Multikino Zgorzelec ul. Piłsudskiego 5, 59-900 Zgorzelec 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
LISTA KIN SIECI MULTIKINO 


