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REGULAMIN URODZIN W KINIE 
 
 

1. Organizatorem ”Urodzin w kinie” jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 
9, 22-400 Zamość.  
 
2. W ramach „Urodzin w kinie” Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oferuje wynajem sali nr 
109 z przeznaczeniem na spotkanie urodzinowe, seans filmowy wybrany z bieżącego repertuaru, zwiedzanie 
kinowej ekspozycji muzealnej oraz możliwość zakupu produktów z baru kinowego.  
 
3. „Urodziny w kinie” organizowane są na podstawie zamówienia. Integralną częścią formularza 
zamówienia jest niniejszy regulamin.   Formularz zamówienia znajduje się w kasach Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz na stronie internetowej kina: www.stylowy.net. Zamawiający 
urodziny zobowiązany jest złożyć formularz zamówienia w kasie CKF „Stylowy” w Zamościu lub wysłać 
mailem na adres urodziny@stylowy.net. Na podstawie formularza dokonywana jest rezerwacja sali. 
 
4. Za wynajęcie sali 109 pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem wynajmu w Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy”. Najemca ma obowiązek uiszczenia opłaty za wynajem przed rozpoczęciem 
„Urodzin w kinie” w dniu wynajmu sali. Warunkiem wynajmu sali jest zakup biletów na seans filmowy dla 
wszystkich uczestników „Urodzin w kinie”. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i 
wyposażenie znajdujące się w sali 109. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub 
wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi CKF 
„Stylowy”. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości najmowanego 
pomieszczenia. Po zakończeniu najmu, Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi CKF „Stylowy” w celu 
wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sali oraz znajdujących się w niej urządzeń i wyposażenia.  
 
5. W zakres menu urodzinowego wchodzą produkty dostępne w barach Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy” w Zamościu. Na przyjęcie nie można wnosić produktów zakupionych poza obiektem. Wyjątkiem 
są sytuacje, gdy zamawiający zastrzega w formularzu odrębne produkty dla osób mających uczulenia bądź 
alergie oraz zamawiana we własnym zakresie pizza, tort urodzinowy lub szampan bezalkoholowy. Zastawa 
we własnym zakresie. 
 
6. Zamawiający bądź inna dorosła osoba, wskazana przez Zamawianego w formularzu zamówienia, 
zobowiązany jest do przebywania w trakcie urodzin oraz sprawowania opieki nad uczestnikami przyjęcia 
urodzinowego, a także podczas późniejszej projekcji filmu. Zamawiający ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za sprawowanie opieki w całym okresie trwania imprezy „Urodzin w kinie”.  
 
7. Uczestnicy „Urodzin w kinie”, Rodzic/Opiekun oraz wszystkie osoby udające się na seans filmowy 
muszą posiadać bilety zgodnie z obowiązującym w danym dniu cennikiem. 
 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bądź zgubione rzeczy na terenie kina.  
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 
 

 

 


