
 

 

REGULAMIN ZAKUPU PŁATNYCH AKREDYTACJI NA WYDARZENIA  
W RAMACH TRANSATLANTYK FESTIVAL 2020 

§ 1 
DEFINICJE 

1. Organizator – „Fundacja Transatlantyk Festival", Pl. Wolności 5, 91-415 Łódź, KRS 

0000557292, NIP 7252086370, REGON 361487979. 

2. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę 

nabycia Akredytacji. Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji bierze udział 

w Wydarzeniu. Uczestnikiem może być Nabywca. 

4. Festiwal – 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „TRANSATLANTYK 

FESTIVAL” 2020 na Śląsku. 

5. Akredytacja – imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i 

uprawniający do wzięcia udziału w Festiwalu. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin.  

7. Witryna – serwis internetowy dostępny pod adresem: filmowa.net. 

8. Kina Festiwalowe – wybrane kina Instytucji Filmowej Silesia Film: Kinoteatr Rialto, 

Kino Światowid    

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad sprzedaży, odbioru i użytkowania 
„Akredytacji – widz”, „Akredytacji – student/uczeń” oraz „Akredytacji – senior” 
(zwanych dalej łącznie: „Akredytacjami”, a każda z osobna „Akredytacją”) 
uprawniających do uczestniczenia w 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego „TRANSATLANTYK FESTIVAL” w zakresie i na zasadach określonych w 
Regulaminie. 
  

http://www.filmowa.net/


 

 

§ 3 
RODZAJE PŁATNYCH AKREDYTACJI 

  
1. Organizator sprzedawać będzie trzy typy Akredytacji: 

a. „Akredytacja – widz” w cenie 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych 
00/100); 

b. „Akredytacja – student/uczeń” w cenie 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt 
złotych 00/100), dla osób uczących się lub studiujących, do 26. roku życia, na 
podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej; 

c. „Akredytacja – senior” w cenie 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 
00/100), dla uczestników powyżej 60. roku życia.  

2. Akredytacje są dokumentami imiennymi – zawierają imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do korzystania z danej Akredytacji, tj. Uczestnika. Duplikaty Akredytacji 
nie będą wydawane.  

§ 4  
ZAKUP AKREDYTACJI 

1. Akredytacje można nabywać poprzez: 
a) złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny; 
b) w kasach kin “Silesia Film”. 

2. Akredytacje sprzedawane będą od 17 sierpnia do wyczerpania zapasów, ale nie 
dłużej, niż do dnia 8 października. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania sprzedaży w 
przypadku siły wyższej lub okoliczności obiektywnych uniemożliwiających dalszą 
sprzedaż.  
4. Zakup Akredytacji drogą elektroniczną następuje poprzez złożenie za pomocą 
Witryny zamówienia na Akredytację oraz dokonanie za jej pośrednictwem płatności 
należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. 
4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny odbywa się poprzez każdorazowe 
przejście przez Nabywcę ścieżki składającej się z następujących kroków:  

a. zapoznanie się z Regulaminem; 
b. wybór liczby zamawianych Akredytacji; 
c. wybór rodzaju Akredytacji; 



 

 

d. podanie danych kontaktowych Nabywcy (imię, nazwisko, adres email, numer 
telefonu komórkowego); 

e. potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Witryny; 
f. akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu, oraz zapłata za 

zarezerwowane Akredytacje za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl; 
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 
Regulaminu, w przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminem 
Witryny pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu w zakresie w nim 
uregulowanym. 
6. Potwierdzenie dokonanego zamówienia za pośrednictwem Witryny odbywa się 
poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o 
jego statusie. 
7. Nabywca, który złożył zamówienie, otrzyma za pośrednictwem wiadomości email, 
która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia, 
potwierdzenie zakupu Akredytacji w formacie pdf.  
8. Płatność następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu 
Przelewy24.pl  
9. Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem Akredytacji 
widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i 
zawierają należny podatek VAT.  
10. Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.  
11. Nabywca dokonując zamówienia powinien uważnie wprowadzać dane i dokonać 
weryfikacji ich prawdziwości przed dokonaniem zamówienia, bowiem błędnie 
wprowadzone dane mogą utrudnić lub uniemożliwić nabycie Akredytacji. 
12. Zwrot uiszczonej należności za Akredytację nastąpi wyłącznie w wypadku 
odwołania całego Festiwalu przez Organizatora. 
13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Festiwalu w tradycyjnej formie, 
w szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, 
obostrzenia związane z sytuacją pandemii w kraju i podjęcie przez Organizatora 
decyzji o przeprowadzeniu Festiwalu w wersji "on-line", Akredytacje będą honorowane 
jako prawo dostępu do wszystkich wydarzeń Festiwalu online. 
  



 

 

§ 5  
ODBIÓR AKREDYTACJI 

1. Odbiór Akredytacji jest możliwy wyłącznie osobiście w Centrum Akredytacyjnym w 
wybranym Kinie Festiwalowym od 30 września 2020 roku. 
2. Odbiór Akredytacji odbywa się na podstawie: 

a. okazania dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, którym w przypadku 
zakupu Akredytacji w kasie kina jest “bilet”; 

b. okazania potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6 
Regulaminu, w przypadku zakupu Akredytacji drogą elektroniczną. 

3. W przypadku nabycia „Akredytacji – student/uczeń”, Uczestnik zobowiązany jest 
podczas odbioru Akredytacji do okazania pracownikowi Organizatora dokumentu 
potwierdzającego status studenta lub ucznia. W przypadku nieokazania dokumentu 
potwierdzającego status studenta lub ucznia pracownik Organizatora ma prawo 
odmówić wydania „Akredytacji – student/uczeń”, chyba że Uczestnik dokona dopłaty 
do pełnej ceny Akredytacji. 
4. W przypadku nabycia „Akredytacji – senior”, Uczestnik zobowiązany jest podczas 
odbioru Akredytacji do okazania pracownikowi Organizatora dokumentu 
potwierdzającego status seniora. W przypadku nieokazania dokumentu 
potwierdzającego status seniora, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania 
„Akredytacji – senior”, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Akredytacji.  

§ 6 
ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI 

1. Uczestnik na podstawie Akredytacji uprawniony jest do: 
a. wstępu na wszystkie seanse organizowane w ramach Festiwalu w salach Kin 

Festiwalowych; 
b. uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach zdalnych organizowanych w 

ramach Festiwalu na platformie mojeekino.pl. Szczegóły nt. uzyskania dostępu 
do serwisu dostępne są na stronie Organizatora pod adresem transatlantyk.org. 

2. Warunkiem wstępu na seans jest okazanie przez Uczestnika Akredytacji, zjawienie 
się minimum 5 minut przed określoną w harmonogramie godziną rozpoczęcia projekcji, 
podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka oraz przestrzeganie 
zasad związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 (§ 10 
Regulaminu). 



 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Uczestnika na salę 
projekcyjną w przypadku braku wolnych miejsc lub nieprzestrzegania zasad opisanych 
w Regulaminie. 
4. Akredytacja nie uprawnia do wstępu na Galę Otwarcia, Galę Zamknięcia oraz 
Instant Composition Contest, na które obowiązują osobne bilety/zaproszenia. 

§ 7 
PRAWO ODSTĄPIENIA  

1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z 
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku nabycia Akredytacji drogą 
elektroniczną przewidzianą w Regulaminie, nie przysługuje Nabywcom będącym 
konsumentami w rozumieniu przepisów prawa na podstawie art. 38 pkt. 12) ww. 
ustawy. 

§ 8 
REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akredytacji może składać w formie pisemnej na 
adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
akredytacje@transatlantyk.org.  
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres, na który możliwe będzie 
przekazanie odpowiedzi (adres do korespondencji lub adres e-mail), treść reklamacji 
oraz żądanie. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji 
przez Organizatora.  
4. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie przepisów prawa oraz Regulaminu. 
5. Odpowiedź na reklamację zostanie  Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na 
adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.  

§9 
DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach nabywania 
Akredytacji jest Organizator – Fundacja „Transatlantyk Festival” z siedzibą w Łodzi, 



 

 

adres siedziby: Plac Wolności 5, 91-415 Łódź, KRS: 0000557292, NIP: 7252086370, 
REGON: 361487979, adres e-mail do kontaktu: [...]. 
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby 
Organizatora: Fundacja „Transatlantyk Festival”, Plac Wolności 5, 91-415 Łódź oraz 
mailowo na adres e-mail: […]. Z Organizatorem można się skontaktować również 
telefonicznie pod numerem telefonu […]. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od […] do […]. W przypadku kontaktu w 
sprawie przetwarzania Danych Osobowych prosimy, żeby w miarę możliwości 
zamieścić w tytule wiadomości e-mail lub jako adnotację na kopercie słowa „Dane 
Osobowe” lub podobne oznaczenie wskazujące na sprawę dotyczącą przetwarzania 
Danych Osobowych. 
3. Dane osobowe Uczestników obejmują w szczególności imię i nazwisko, […].  
4. O ile dane osobowe nie zostały przekazane przez Uczestnika osobiście, zostały 
one przekazane Organizatorowi przez Nabywcę dokonującego zamówienia 
Akredytacji. 
5. Dane Osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy o 
zakup Akredytacji, której stroną jest Organizator oraz Nabywca, w tym Uczestnik, oraz 
w celu prawidłowej organizacji Festiwalu, odbywających się w jego ramach seansów 
filmowych i w celu zapobiegania nadużyciom.  
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawny interes Organizatora uzasadniający prawo 
do przetwarzania danych osobowych polega na możliwości sprawnego kontaktu w 
ramach zawarcia i realizacji zawartej umowy, w tym w celu określenia warunków 
współpracy, nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych, utrzymywania bieżących 
kontaktów w trakcie wykonywania umowy, a także na możliwości ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy zawartej przez Spółkę z 
Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą lub zleceniodawcą;  
7. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących 
na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z ochrony zdrowia publicznego 
w związku z pandemią (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
8. W przypadku zamiaru przetwarzania uzyskanych danych osobowych w innych 
celach niż wskazane powyżej, Organizator zobowiązany będzie do wykazania 
odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania; 
9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione administratorowi Witryny oraz innym 
podmiotom współpracującym z Organizatorem, takim jak dostawcy usług i rozwiązań 
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technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe itp.), 
usług księgowych, prawnych i doradczych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. 
10. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora od chwili nabycia 
Akredytacji do zakończenia Festiwalu oraz przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z umową nabycia Akredytacji, chyba że przepisy prawa (np. przepisy 
podatkowe) będą wymagać przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres. 
12. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, 
ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jej danych osobowych przez 
Organizatora narusza postanowienia RODO. 
13. W przypadkach, w których Nabywca podaje wyłącznie własne dane osobowe, 
podanie tych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem 
możliwości zawarcia umowy o zakup Akredytacji.  
14. Dane Osobowe nie będą profilowane. 

§ 10 
PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19 

1. Uczestnik każdorazowo przed wejściem na seans zobowiązany jest do wypełnienia 
oświadczenia "o stanie zdrowia i świadomości ryzyka" oraz do stosowania się do 
wszelkich zaleceń zgodnie z Zarządzeniem dot. procedur bezpieczeństwa w kinach 
“Silesia-Film”. Regulamin dostępny pod adresem: 
http://silesiafilm.com/covid-19/zarzadzenie-16-wprowadzenie-procedury-
bezpieczenstwa-w-kinach/, a także w kasie kina oraz w centrum festiwalowym. 
2. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów lub symptomów 
mogących wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, 
duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan 
podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2oC a 38o C), objawy 
przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić 
o tym pracownika kina.    

http://silesiafilm.com/covid-19/zarzadzenie-16-wprowadzenie-procedury-bezpieczenstwa-w-kinach/
http://silesiafilm.com/covid-19/zarzadzenie-16-wprowadzenie-procedury-bezpieczenstwa-w-kinach/


 

 

3. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, 
stosownie do wytycznych dotyczących korzystania z sal kinowych. Za przestrzeganie 
limitów odpowiedzialni są pracownicy Organizatora. 
4. Przy każdym wejściu do budynków kinowych umieszczone zostają pojemniki z 
płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są 
zdezynfekować ręce. Zalecane jest również używanie rękawiczek jednorazowych. 
5. Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych 
miejscach, by umożliwić osobom korzystającym z oferty kina częstą dezynfekcję rąk. 
6. W budynkach kinowych obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej 
takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie 
będą mogły uczestniczyć w seansach objętych Akredytacją. Pojemniki na zużyty 
sprzęt ochrony osobistej znajdują się przy wyjściach z budynków. 
7. W toaletach, salach kinowych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, holach, 
umieszczone są informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych. 
8. Osoby przebywające w kinach powinny zachowywać względem siebie odstęp 
minimum 2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych 
pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników kin. 
9. Przy wejściu do sali kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas 
seansu należy zakrywać usta i nos. 
10. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, obsługa kina może 
dokonać pomiaru temperatury widzowi i w przypadku wskazania wartości powyżej 
37,2°C odmówić widzowi wejścia na salę, jednocześnie zawiadamiając o tym fakcie 
Kierownika Kina w celu podjęcia dalszych kroków. 
11. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali kinowej jedzenia i 
napojów do odwołania. 
12. Ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym. Miejsca na  salach są 
nienumerowane.  Obowiązuje zasada naprzemienności rzędów (układ miejsc w tzw. 
szachownicę) oraz odstępu pomiędzy widzami. Obowiązek zachowania wolnego 
miejsca nie dotyczy: 

a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia; 
b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 



 

 

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

13. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali kinowej wskazanych przez 
obsługę kina. W przypadku niezastosowania się do powyższego, pracownik kina lub 
Organizatora ma prawo wyprosić widza z sali kinowej. 
14. W sali kinowej zabrania się wieszania odzieży na oparciach foteli oraz składania 
ubrań i torebek na wolnych fotelach. 
15. Opuszczanie sal kinowych przez widzów odbywać się będzie wyznaczonymi przez 
pracowników kina wyjściami. 
16. Każdy z widzów zobowiązany jest do podania w trakcie zakupu w kasach danych 
kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) na wypadek 
stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV2. Dane zbierane są w celu 
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i 
szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia (seansu filmowego) po jego zakończeniu. 
Zbieranie danych jest rekomendowane, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie 
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 
wydarzeniu (seansie filmowym). Po ich pozyskaniu dane będą przechowywane przez 
kasę kina przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte. Za usunięcie terminowe 
danych odpowiada Kierownik Kina. 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Akredytacji oraz oświadczenia 
składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na 
następujący adres poczty elektronicznej: akredytacje@transatlantyk.org.   
2. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych (na 
dowolny okres) w trakcie trwania sprzedaży internetowej. Ogłoszenie promocji 
cenowej nie uprawnia osób, które zakupiły Akredytację przed ogłoszeniem takiej 
promocji, do żądania obniżenia ceny i/lub zwrotu jej części. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z 
ważnych przyczyn, do których należą w szczególności zmiany w zakresie oferty 
Akredytacji, konieczność dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów, bądź 
przeciwdziałanie nadużyciom. Wprowadzane zmiany nie będą ograniczały praw 
nabytych na podstawie zamówień złożonych przed takimi zmianami.  
4. Regulamin wchodzi w życie dniem 17 sierpnia 2020 roku. 
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