
Regulamin Akcji Promocyjnej „PRZECZYTAJ I OBEJRZYJ”: 

  

Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony na wybrane tytuły filmowe, 
wyświetlane przez „Cinema Lumiere” w Suwałkach: 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej „Przeczytaj i obejrzyj” (dalej: „Regulamin”) został 
opracowany przez Cinema Lumiere w Suwałkach oraz Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach (dalej: „Organizatorami”).  

2. Regulamin akcji promocyjnej „Przeczytaj i obejrzyj” (dalej: „Akcja Promocyjna”) określa 
zasady kupowania biletów w promocyjnej cenie na wybrane tytuły filmowe w „Cinema 
Lumiere” w Suwałkach.  

3. Akcja obejmuje kino „Cinema Lumiere” w Suwałkach (Centrum Handlowo-Rozrywkowe 
Suwałki Plaza, ul. Dwernickiego 15 lok. 301).  

  

Na czym polega Akcja Promocyjna „Przeczytaj i obejrzyj”?  

4. Akcja Promocyjna polega na tym, że każda osoba, która wypożyczy książkę od 16 kwietnia 
2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (ul. E. Plater 33A) oraz 
w jej filiach (nr 1 – ul. Szpitalna 60, nr 2 – ul. Klonowa 41, nr 3 – ul. Północna 26) otrzyma 
kupon Akcji Promocyjnej „Przeczytaj i obejrzyj” w Bibliotece, umożliwiający zakup biletów 
na wybrane tytuły filmowe w cenie 15 zł (filmy w formacie 2D) i 18 zł (filmy w formacie 
3D). Akcja Promocyjna obejmuje wszystkie dni tygodnia, nie obejmuje specjalnych seansów 
(organizowanych w ramach cykli filmowych „kino konesera” i „babskie wieczory”) oraz 
„nocy filmowych”. 

5. Lista tytułów filmowych objętych Akcją Promocyjną zamieszczona zostanie na stronach 
internetowych Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz „Cinema 
Lumiere” w Suwałkach – co najmniej raz w tygodniu będzie ona aktualizowana przez 
Organizatorów Akcji Promocyjnej. Lista obejmować będzie tytuły filmów i ich literackich 
pierwowzorów oraz filmów, których scenariusze stały się inspiracją do napisania utworu 
literackiego. 

6. Akcja Promocyjna nie może łączyć się z innymi organizowanymi przez „Cinema Lumiere” 
w Suwałkach. Może brać w niej udział każda osoba, która otrzymała w Bibliotece Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach lub jej filiach specjalny kupon uprawniający  
do specjalnej zniżki. 

7. Jeden kupon upoważnia do otrzymania zniżki w „Cinema Lumiere” w Suwałkach  
dla maksimum 2 osób. 


