
Ferie filmowe z ORLENEM 2023  

  

REGULAMIN  

1.    Organizatorem wydarzenia i podmiotem prawnie odpowiedzialnym jest CENTRUM EDUKACJI  

   Sp. z o.o. w siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 25, na zlecenie PKN Orlen S.A. z siedzibą w 

   Płocku przy ul. Chemików 7.   

2.    Sponsorem tytularnym „Ferii kulturalnych z ORLENEM” jest PKN ORLEN.   

3.    Wydarzenie  polega na możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych seansach filmowych w 

       NoveKino Przedwiośnie zgodnie z założonym harmonogramem seansów  oraz udziału w 

       bezpłatnych animacjach i atrakcjach dodatkowych przed seansami.  

4. Czas trwania akcji 13.02 – 17.02.2023r. zgodnie z przygotowanym repertuarem kinowym.   

5. Pozostałe usługi oferowane przez kino są w cenach regularnych.  

6. Ilość biletów jest ograniczona.  

7. Uczestnikami Wydarzenia (dalej: Uczestnik) mogą być tylko osoby fizyczne (indywidualne) 

działające poza ramami potencjalnie prowadzonej działalności gospodarczej, które w 

wyznaczonym terminie odbiorą bezpłatne bilety i okażą je przy wejściu na teren NoveKino 

Przedwiośnie w dniu Wydarzenia.  

8. Uczestnikami Wydarzenia mogą być dzieci z opiekunami i młodzież do 18 roku życia. Osoby 

niepełnoletnie mogą być Uczestnikami Wydarzenia pod warunkiem przybycia na miejsce eventu z 

pełnoletnim opiekunem i wyrażenia przez opiekuna zgody na udział osoby niepełnoletniej w 

Wydarzeniu.  

9. Dziecku do 14 roku życia może towarzyszyć maksymalnie dwóch opiekunów dorosłych; opiekun 

musi wyrazić zgodę na udział dziecka do lat 14 w Wydarzeniu. Dzieci powyżej 14 roku życia 

uczestniczą w Wydarzeniu samodzielnie.  

10. Bilety będą dystrybuowane w dniach 06.02 -  10.02.2023  w godz. 12:00 – 18:00 w Centrum 

Edukacji Sp. z o.o., ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock. Bilety dostępne do wyczerpania miejsc.  

11. Jedna osoba (Uczestnik) może uczestniczyć w jednym, wybranym seansie w NoveKino 

Przedwiośnie w czasie trwania całego Wydarzenia.  

12. Jedna osoba może odebrać jednorazowo maksymalnie 3 bezpłatne bilety w trakcie całego 

Wydarzenia. W przypadku posiadania karty dużej rodziny jedna osoba może odebrać ilość 

biletów zgodnie ze wskazaniem w Karcie Dużej Rodziny.  Posiadacze Karty Dużej Rodziny, aby 

skorzystać z możliwość odbioru przysługującej im - większej puli biletów są zobligowani do 

posiadania adekwatnej ilości Kart podczas odbioru biletów.  

13. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji wieku dziecka przy wejściu na seanse.  

  

14. Uczestnicy biorąc udział w Feriach filmowych z ORLENEM wyrażają zgodę na publikację i 

udostępnianie wizerunku  na zdjęciach, stanowiących relację z wydarzenia.  

  



15. Na terenie NoveKino Przedwiośnie w Płocku obowiązuje właściwy dla tego miejsca 

regulamin przebywania. Regulamin obiektu stanowi Załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu.  
  

16. Regulamin i repertuar znajdują się na stornach internetowych Organizatora Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. oraz PKN ORLEN S.A. podanych poniżej oraz w kasie kina: 

www.orlen.pl www.centrumedukacji.pl feriezorlenem.pl  
  

17. Informacje na temat Wydarzenia można uzyskać u partnera organizacyjnego Centrum 

Edukacji GRUPA ORLEN oraz pod numerami telefonów:  
  

24 365 86 14  

24 365 86 26  
  
  

O projekcie  
  

PKN ORLEN S.A. zaprasza na Filmowe Ferie tylko w Płocku  

W dniach od 13 lutego  do 17 lutego 2023 roku w NoveKino Przedwiośnie  w Płocku odbędą 

się specjalne projekcje seansów filmowych a także zabawy i animacje dla najmłodszych.  

Zabawy i animacje w godzinach 09:30 – 11:30, seanse w godzinach 10:30 oraz 11:30.  

Zapraszamy dzieci z opiekunami i młodzież do 18 roku życia.  

Bilety dla uczestników są bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.  

Na uczestników czeka łącznie 2 860 biletów na seanse filmowe.  

Dystrybucja bezpłatnych biletów do kina rozpocznie się od 06 lutego i potrwa do 10 lutego 

2023 roku lub do wyczerpania zapasów.  

Brak możliwości rezerwacji i zakupu biletów on-line.  

Na uczestników czeka moc atrakcji towarzyszących. W programie: szczudlarz, zwierzątka z 
balonów, malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy taneczne, zabawy z chustą animacyjną a 
także gry i zabawy zespołowe takiej jak: przeciąganie liny, limbo, gra w piłkę ze szczudlarzem, 
integracyjne zabawy grupowe, zabawy zręcznościowe.  
Dla wszystkich, którzy będą chcieli upamiętnić czas spędzony podczas Ferii filmowych z 

ORLENEM zapraszamy do strefy z fotobudką.  
  
  

Regulamin akcji dostępny w kasach kina  oraz na stronach internetowych orlen.pl, 

centrumedukacji.pl oraz feriezorlenem.pl  
  

O SEANSACH:  
  

Poniedziałek - 13.02.2023  

Sala 1 (343 miejsc) - 10:30 – Kot w butach: Ostatnie życzenie dubbing  

Sala 2 (229 miejsc) – 11:30 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie dubbing  

http://www.centrumedukacji.pl/
http://www.centrumedukacji.pl/


Wtorek – 14.02.2023  

Sala 1 (343 miejsc) - 10:30 –  Zadziwiający kot Maurycy dubbing  

Sala 2 (229 miejsc) – 11:30 – HIT FILMOWY 2022 (Ograniczenie wiekowe od 13 r.ż.)  

Środa – 15.02.2023  

Sala 1 (343 miejsc) - 10:30 –  Kierunek księżyc dubbing  

Sala 2 (229 miejsc) – 11:30 – Pan Zabawka dubbing  

Czwartek – 16.02.2023  

Sala 1 (343 miejsc) - 10:30 –  Mumie dubbing  

Sala 2 (229 miejsc)  – 11:30 - HIT FILMOWY 2022 (Ograniczenie wiekowe od 13 r.ż.)  

Piątek – 17.02.2023  

Sala 1 (343 miejsc) - 10:30 –  Kot w butach: Ostatnie życzenie dubbing  

Sala 2 (229 miejsc)   – 11:30 - Asterix i Obelix: Imperium smoka dubbing  

  



REGULAMIN DYSTRYBUCJI BILETÓW 

 
 Event –„Ferie filmowe z ORLENEM” (dalej „Wydarzenie”) 

 
 

 
§1 

Strony 
 

1. Sponsorem Wydarzenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku, 09-411, ul. Chemików 7 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454. 
 
2. Organizatorem Wydarzenia jest Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. 
Kobylińskiego 25 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000099350, NIP 774-25-02-290. 

§2 
Intencje i Cele Wydarzenia 

 
1. Inicjatywa kierowana do dzieci oraz ich opiekunów, korzystających z ferii zimowych w 
dniach 13.02. – 17.02.2023r.  
 
2. Wydarzenie - Event dedykowany dzieciom, którego celem jest: 
- umożliwienie dzieciom skorzystania z oferty kulturalno – rozrywkowej w czasie ferii zimowych,  
Oferta obejmie 10 bezpłatnych seansów filmowych dla różnych grup wiekowych oraz animacje i 
zabawy na terenie kina przed seansami. 
 

§3 
Miejsce i termin Wydarzenia 

 
1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13.02 – 17.02.2023r. w NoveKino Przedwiośnie, ul. 
Tumska 5a, 09-400 Płock. 

§4 
Uczestnicy Wydarzenia. Zasady udziału w Wydarzeniu 

 
1. Uczestnikami Wydarzenia (dalej: Uczestnik) mogą być tylko osoby fizyczne (indywidualne) 
działające poza ramami potencjalnie prowadzonej działalności gospodarczej, które w wyznaczonym 
terminie odbiorą bezpłatne bilety i okażą je przy wejściu na teren NoveKino Przedwiośnie w dniu 
Wydarzenia. 
2.     Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami Wydarzenia pod warunkiem przybycia na miejsce 
eventu z pełnoletnim opiekunem i wyrażenia przez opiekuna zgody na udział osoby niepełnoletniej 
w Wydarzeniu. 
3. Na Wydarzenie Uczestnik winien przybyć między godziną 09:30 a 11:30 zgodnie z godziną 
seansu, na który posiada bilet. Animacje i zabawy będą odbywały się w godz. 09:30 – 11:30 na 
terenie NoveKino Przedwiośnie. Seanse filmowe w godzinach 10:30 oraz 11:30. 
5. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu.  
6. Na terenie NoveKino Przedwiośnie obowiązuje właściwy dla tego miejsca regulamin 
przebywania, określony przez administratora obiektu, stanowiący załącznik 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
 

§5 



Dystrybucja biletów 
1. Za dystrybucję biletów odpowiada Organizator Wydarzenia. 
2. Ilość biletów jest ograniczona. Łącznie dystrybucja obejmie 2 860 szt. Biletów. 
3. Bilety są bezpłatne. 
4. Bilety upoważniają wyłącznie do wstępu do kina i na seanse. Pozostałe usługi oferowane 

przez kino (catering) są w cenach regularnych. 
4. Do odbioru biletów upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. 
5. Jedna osoba może odebrać jednorazowo maksymalnie 3 bezpłatne bilety w trakcie całego 
Wydarzenia. 
6.  W przypadku posiadania karty dużej rodziny jedna osoba może odebrać ilość biletów 

zgodnie ze wskazaniem w karcie dużej rodziny. 
7. Bilety będą dystrybuowane w dniach 06.02-10.02.2023. w Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. 

F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock (w wyznaczonym miejscu w foyer budynku), od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00. 

8. Bilety będą dystrybuowane do wyczerpania miejsc. 
9. Nie ma możliwości wyboru miejsc.  
10. Nie ma możliwości rezerwacji telefonicznej biletów. 
11. Bilety nie są na sprzedaż. Biletów nie można odsprzedawać. 
 
 

§5 
Inne postanowienia regulaminu 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Wydarzenia oraz na stronie 
internetowej www.centrumedukacji.pl. 

2. Informacje na temat Wydarzenia można uzyskać u Organizatora - Centrum Edukacji Sp. z 
o.o. oraz pod numerami telefonów: 24 365 86 16, 24 365 86 20. 

3. Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym terminie. 
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