Regulamin korzystania z okularów 3D
podczas seansów filmowych w Kinie Piast
§1
1. Na seanse filmowe wyświetlane w technologii 3D wstęp mają osoby posiadające
odpowiednie okulary zgodne z systemem Masterimage.
2. Stosowanie innych okularów (np. papierowych) ma negatywny wpływ na odbiór filmu
oraz efekty 3D.
3. Okulary widz może zakupić, wypożyczyć lub przynieść własne okulary zgodne z
systemem Materimage i w tym przypadku nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
4. Nie jest możliwy wstęp na seanse filmowe wyświetlane w technologii 3D bez
odpowiednich okularów.
§ 2.
1. Widz wraz z nabyciem w kasie Kina biletu na seans filmowy 3D deklaruje czy kupuje
okulary na własność czy wypożycza okulary wraz z uiszczeniem kaucji.
2. Widz kupując okulary i bilet do kina na seans filmowy 3D płaci cenę promocyjną za
okulary 4 zł i otrzymuje paragon fiskalny łączny na okulary i bilet na seans kinowy.
3. Widz wypożyczający okulary płaci 4 zł i otrzymuje paragon fiskalny łączny za
wypożyczenie okularów na kwotę 2 zł oraz bilet na seans filmowy, a także pokwitowanie
wpłaty kaucji 2 zł.
4. Cena okularów poza promocją, bez zakupu biletu na seans filmowy wynosi 6 zł.

§ 3.
1. Wpłacone opłaty za wypożyczenie okularów są ważne wyłącznie na jeden seans.

§ 4.
1. Pokwitowanie wpłaty kaucji za okulary w swej treści zawiera między innymi datę seansu
filmowego. Kaucja nie jest w tym momencie ewidencjonowana w kasie fiskalnej.
2. Widz, który wypożyczył okulary zdając je obsłudze przy wyjściu z seansu, równocześnie
zwraca pokwitowanie wpłaty kaucji i otrzymuje jej zwrot w wysokości 2 zł.

§ 5.
1. Za okulary zniszczone lub uszkodzone kaucja nie będzie zwracana.
2. Uzyskanie zwrotu kaucji bez zwrotu pokwitowania wpłaty kaucji oraz w innym terminie
niż przewiduje niniejszy regulaminie nie jest możliwe.

§ 6.
1. Obsługa kina ewidencjonuje w kasie fiskalnej nieodebrane przez widzów kaucje po
seansie, przygotowuje odpowiedni dokument sprzedaży załączając do niego
wszystkie odzyskane pokwitowania kaucji. Dokumenty te należy zdać do księgowości
wraz z raportem fiskalnym dziennym.
2. Rozliczenie kaucji jest prawidłowe jeśli ilość nieodebranych przez widzów kaucji
oraz kart pokwitowań jest zgodna z ilością kaucji wpłaconych.
3. Dla rozliczenia sprzedanych okularów stosuje się zasady dotychczasowe jak dla obrotu
towarowego.

§ 7.
1. W przypadku grup szkolnych (zorganizowanych) opiekun uczniów lub dzieci przed
seansem, pobiera za pokwitowaniem odpowiednią ilość okularów i zwraca je obsłudze
kina wraz z pokwitowaniem po seansie. Za wydane okulary może zostać pobrana
kaucja.
2. Za niezwrócone, zniszczone lub uszkodzone okulary opiekun jest zobowiązany, przy
wyjściu z kina, wnieść opłatę w wysokości 4 zł za sztukę.
3. Obsługa kina ewidencjonuje w kasie fiskalnej uzyskaną kwotę jak przychody ze
sprzedaży okularów.
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