REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW ORAZ ZASADY WSTĘPU
NA 33. MFFMW ALE KINO!
1. 12 listopada 2015r. - rozpoczęcie sprzedaży biletów festiwalowych.
2. Miejsca sprzedaży biletów i karnetów: Multikino 51, ul. Królowej Jadwigi 51
(na seanse odbywające się wyłącznie w Multikinie 51) oraz kasa CK Zamek, ul. Św. Marcin
80/82 (na seanse i wydarzenia odbywające się wyłącznie w Nowym Kinie Pałacowym i Sali
Wielkiej)
3. Ceny biletów w Multikinie 51:
• cena jednego biletu indywidualnego - 8 zł (osiem złotych)
• cena biletu grupowego (dla 15 i więcej osób) 5 zł (pięć złotych)
• promocyjna cena biletów dla rodzin wielodzietnych - KARTA RODZINY DUŻEJ – za
okazaniem karty jeden rodzic lub opiekun otrzymuje bezpłatny bilet. Dzieci i reszta członków
rodziny (drugi rodzic lub drugi opiekun) ma prawo zakupić bilet w cenie 5 zł.
4. Ceny biletów w Nowym Kinie Pałacowym, Sali Wielkiej i Scenie Wspólnej Teatru Łejery i
Centrum Sztuki Dziecka:
• cena biletów na wszystkie seanse i wydarzenia specjalne 5 zł od osoby
• promocyjna cena biletów dla rodzin wielodzietnych - KARTA RODZINY DUŻEJ - za
okazaniem karty wszyscy członkowie rodziny mają prawo zakupić bilet w cenie 1 zł; zakup
odbywa się osobiście i nie ma możliwości rezerwacji miejsc i kupna on line.
5. Sposób rezerwacji biletów :
• rezerwacji biletów i karnetów można dokonać osobiście, telefonicznie (do dnia 10 listopada
pod numerem tel. 666 391 229 (Centrum Sztuki Dziecka), od dnia 12 listopada pod numerem
telefonu (61) 628 15 24 lub 502 555 987 (Multikino 51) oraz (61) 64 65 260 (CK Zamek) oraz
drogą mailową (do dnia 10 listopada – szkola@alekino.com, od 12 listopada –
poznan51@multikino.pl); osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do wykupienia
biletów lub karnetów w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia; w
przypadku nie wykupienia zarezerwowanych biletów lub karnetów w w/w terminie – rezerwacja
może zostać anulowana;
• ostateczny termin realizacji zarezerwowanych biletów grupowych upływa 27 listopada 2015;
powyższy zapis nie obowiązuje osób dokonujących rezerwacji biletów dla grup korzystających
z oferty Ale kino! Ale Autobus!

6. Sposób sprzedaży biletów:
• bilety można kupić bezpośrednio w kasach Multikina 51 i Kasie CK Zamek – Poznaniu od 12
listopada 2015 roku;
• bilety na seanse w Multikinie 51 można nabyć drogą online;
drogą online dostępne będą jedynie bilety indywidualne; istnieje możliwość kupna
maksymalnie 10 biletów indywidualnych drogą online; bilety nabywane drogą online nie
podlegają wcześniejszej rezerwacji; szczegóły dotyczące kupna biletów droga online
www.multikino.pl; do każdego zakupionego biletu poprzez system online zgodnie z
Regulaminem Sprzedaży biletów
(https://multikino.pl/repozytorium/regulaminy/Regulamin_zakupu_i_rezerwacji_biletow_do_kin
_poprzez_strone_internetowa_www.multikino.pl_.pdf) doliczona jest opłata manipulacyjna
operatora w wysokości 1 zł brutto
• bilety on line na seanse w CK Zamek: Bilety 24 https://www.bilety24.pl/organizator/ck-zameknowe-kino-palacowe-479
• w przypadku kupna biletów grupowych (dla 15 i więcej osób), bilet dla opiekunów grupy jest
bezpłatny ( na każde 15 osób przypada 1 opiekun);
• liczba biletów na poszczególne seanse i wydarzenia specjalne jest ograniczona;
7. Zasady wstępu na seanse festiwalowe akredytowanych gości festiwalowych oraz
dziennikarzy
Goście festiwalowi oraz dziennikarze posiadają odpowiednie identyfikatory, które upoważniają
ich do odbioru bezpłatnych biletów/ wejściówek na stoiskach informacyjnych bezpośrednio
przed wybranym seansem; w przypadku, gdy tych wejściówek brak obsługa festiwalu
umożliwia wejście na seans pod warunkiem, że znajdują się wolne miejsca na Sali.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie
zastosowanie mają zasady określone w Regulaminach Kin.

