
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE  

KINOBUS / ZACHODNIOPOMORSKIE 2016 

1. Postanowienia ogólne  

1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie 
Kinobus / Zachodniopomorskie 2016 organizowanej przez Fundację Wspierania Kultury 
Filmowej Cyrk Edison ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy 
Organizatorem a uczestnikiem imprezy.  

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy  

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi miejsca w 
Kinobusie, trzech noclegów pomiędzy 18 a 21 sierpnia 2016 oraz wyżywienia w postaci 
trzech obiadów, trzech śniadań i dwóch kolacji,  a także zapewnienie zaplecza 
organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu, zgodnie z załącznikiem nr.1 Program 
Imprezy. 

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z 
przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku 
posiadaczowi biletu przysługuje zwrot kwoty, na jaką bilet opiewa. 

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, 
tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie 
się imprezy, oraz inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna 
przyczyna uniemożliwiająca organizację imprezy, a także przypadki, gdy zmiana 
spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub 
mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników 
przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca, posiadacz 
biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, 
na jaką bilet opiewa.  

2.4 W przypadku wystąpienia obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej organizację imprezy 
lub powodującej zmiany w jej programie, Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników 
o zaistniałej sytuacji. 

2.5 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem 
sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot do 
Organizatora.  W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot 
kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy.  

3. Bezpieczeństwo imprezy 
3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje: 

(a) Odmówić udziału w projekcie posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa.  



(b) Odmówić wstępu do Kinobusa posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie 
broni oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.  

4. Postanowienia dodatkowe  

4.1 Uczestnik może być narażony na niewygody typowe dla podróży autokarem.  

4.2 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na udział w 
projekcie Kinobus/Zachodniopomorskie 2016, która może być cofnięta w każdej chwili, z 
przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do 
otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od 
tego czy zgodę cofnięto przed rozpoczęciem projektu czy w jego trakcie.  

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w 
konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych. 

4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w 
nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu 
jego zakupu.  

4.6 Bilet jest ważny tylko z dokumentem tożsamości i upoważnia do udziału w projekcie.  

4.7 W sprawach związanych z obsługą transakcji w systemie biletowym Visualnet.pl 

obsługującym sprzedaż biletów udziału w projekcie Kinobus.pl, obowiązuje regulamin 

zakupu biletów on-line dostępny na stronach organizatora (www.kinobus.pl, 

www.kinokika.pl, www.kinoagrafka.pl) oraz w siedzibie organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 Program Imprezy 

Kinobus / Zachodniopomorskie 2016 – trasa: 

 

Dzień I / 18 sierpnia, czwartek 

 Szczecin - spotkanie przy kinie Pionier 1907 – filmowy spacer – 16:00 

 Szczecin, wyjątkowa projekcja filmowa w najstarszym kinie świata – Kinie Pionier 1907 

 Szczecin – wieczór integracyjny, koncert  

 Szczecin - nocleg 

 

Dzień II/ 19 sierpnia, piatek 

 Szczecin - śniadanie i wyjazd  

 Gryfino - przejazdem; wspominamy dwa Kina Gryf 

 Chojna - zwiedzanie Kościoła Mariackiego, wspominamy Kino Jutrzenka 

 Baniewice - zwiedzanie Winnicy Turnau i degustacja komentowana 

 Banie - wizyta w Kinie Szarotka 

 Pyrzyce - przejazdem; wspominamy Kino PDK 

 Stargard - przejazdem; wspominamy Kina Dar, Ina i SDK 

 Ińsko - wizyta na 43. Ińskim Lecie Filmowym - wizyta w Kinie Morena, obiad, spotkanie z 

Bohdanem Kowalskim, nauczycielem, regionalistą, założycielem ILF 

 Łobez - przejazdem; wspominamy Kino Rega 

 Bełczna - kolacja w Dworku Tradycja /prezentacja Grażyny Zaremby-Szuby o kuchni 

zachodniopomorskiej, projekcja plenerowa /nocleg 

 

Dzień III / 20 sierpnia, sobota 

 Bełczna - śniadanie i wyjazd  

 Drawsko Pomorskie - wizyta w Kinie Drawa 

 Złocieniec - wizyta w Kinie Mewa 

 Bolegorzyn - zwiedzanie Muzeum PGR / obiad 

 Czaplinek - przejazdem; wspominamy Kino Piast 

 Mirosławiec - zwiedzanie Muzeum Walk o Wał Pomorski / opowieść Krystyny Obary o Kinie 

Iskra 

 Mirosławiec Górny - wspominamy Kino Grunwald 

 Wałcz - wizyta w Kinie Tęcza i spotkanie z jego pracownikami, prezentacja Piotra Wojtanka o 

wałeckich kinach, kolacja, projekcja plenerowa: „Fair Play” (Andrea Sedláčková, 

Czechy/Słowacja 2014, 100') / nocleg 

 

Dzień IV / 21 sierpnia, niedziela 

 Wałcz - śniadanie i wyjazd 



 Borne Sulinowo - zwiedzanie Izby Muzealnej i miasta 

 Szczecinek - wizyta w Kinie Wolność i spotkanie z jego pracownikami, projekcja: „Ostatni 

seans w Kinie Przyjaźń” (Krzysztof Kalisiak, Polska 2006, 25') / obiad 

 Powrót do Szczecina 

 

 

Wybrane kina odwiedzimy, inne tylko wspomnimy. W programie filmowym m.in. „Fair Play” Andrei 

Sedláčkovej oraz „Ostatni seans w Kinie Przyjaźń” Krzysztofa Kalisiaka.  

 


