
REGULAMIN KARTY KLUBOWICZA GCF

1. Definicje

Karta – imienna karta mająca formę karty drukowanej, oznaczona indywidualnym
kodem numerycznym oraz zakupiona w kasie Kina.

Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację programu, tj. Gdyńskie
Centrum Filmowe zlokalizowane przy ul. Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna przystępująca do Programu poprzez
wypełnienie formularza, dokonanie płatności oraz nabycie Karty.

Program – program lojalnościowy skierowany do widzów Gdyńskiego Centrum
Filmowego w Gdyni.

Kino – Kino Studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac
Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, w skład którego wchodzą: Sala kinowa Goplana,
Sala kinowa Morskie Oko, Sala kinowa Warszawa, jak również hol, toalety oraz inne
powierzchnie.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w Programie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Wydawcą Karty jest Gdyńskie Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac
Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
2.2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony, zaś rozpoczyna się od dnia
ogłoszenia na stronie internetowej www.gcf.org.pl/

3. Przystąpienie do programu

3.1. Kartę może zakupić osoba fizyczna mająca co najmniej 18 lat.
3.2. Kartę można nabyć w kasie Kina za jednorazową opłatą 40 zł (z VAT).
3.3. Nabywając Kartę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w kasie
Kina, podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz datę zakupu Karty.
3.4. Z Karty może korzystać tylko jej Właściciel. Kino zastrzega sobie prawo do kon-
troli tożsamości osoby posługującej się Kartą Klubowicza w kasie kina bądź przy
wejściu na salę kinową.

4. Uprawnienia Uczestnika

4.1. Karta Klubowicza uprawnia do zakupu biletów w cenie 16 zł, niezależnie od ro-
dzaju seansu.

https://www.gcf.org.pl/


4.2. Na jeden seans Uczestnik może kupić maksymalnie 2 bilety w cenie 16 zł – dla
siebie oraz jednej osoby towarzyszącej.
4.3. W celu przedłużenia ważności Karty po upływie 365 dni od daty wydania należy
ponownie dokonać płatności w kasie Kina lub poprzez stronę internetową
www.gcf.org.pl/
4.4. W przypadku zgubienia, zniszczenia Karty lub zmiany danych osobowych
Uczestnik może skontaktować się z kasą Kina w celu otrzymania duplikatu Karty za
opłatą 8 zł: +48 58 712 46 14, adres e-mail: info@gcf.org.pl
4.5. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu
Uczestnik może zgłaszać do kasy Kina: +48 58 712 46 14, adres e-mail:
info@gcf.org.pl

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Filmowe, Pl.
Grunwaldzki 2, 81 372, Gdynia, tel.: +48 58 712 46 14, adres e-mail: info@gcf.org.pl
5.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Programu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin obowiązuje od 02.05.2022 roku.
6.2. Zasady Programu określone zostały w niniejszym Regulaminie.
6.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadcze-
nia zamieszczone w Karcie zgłoszenia, zostaną wyłączone z Programu.
6.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
6.5. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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