
Regulamin wydarzenia  

19. Millennium Docs Against Gravity | Łódź | 16-22 MAJA, 2022 

§ 1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w 19. Millennium Docs Against 

Gravity | Łódź 2022, który odbędzie się w dniach 16 maja - 22 maja 2022 r., w Szkole 

Filmowej w Łodzi. 

2. Organizatorem internetowej sprzedaży karnetów i biletów jest Szkoła Filmowa w Łodzi 

(zwana dalej „Organizatorem”). 

3. „Zamawiającym” jest osoba, która dokona zamówienia na karnet lub bilet według 

wskazówek Organizatora. 

4. Karnet lub bilet upoważnia do udziału w Wydarzeniach w ramach 19. Millennium Docs 

Against Gravity | Łódź 2022, który odbędzie się w dniach 16 maja - 22 maja 2022 r., w 

Szkole Filmowej w Łodzi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Zamawiający zamawiając karnet lub bilet oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy 

Regulaminów. 

§ 2. 

DANE OSOBOWE 

W zawiązku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

Zamawiający akceptuje Politykę Prywatności Szkoły Filmowej w Łodzi dostępną pod linkiem: 

https://www.filmschool.lodz.pl/szkola/akty_prawne  

§ 3. 

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY KARNETÓW I KARNETÓW 

1. Organizator prowadzi dystrybucję następujących rodzajów karnetów: 

- BILET NORMALNY NA 1 FILM: 14,00 PLN 

- BILET ULGOWY NA 1 FILM (studencki, szkolny, seniorzy): 10,00 PLN 

- KARNET NORMALNY NA CAŁOŚĆ: 100,00 PLN 

- KARNET ULGOWY NA CAŁOŚĆ (studencki, szkolny, seniorzy): 60,00 PLN 

- KARNET NORMALNY WEEKENDOWY NA 6 FILMÓW: 60,00 PLN 

- KARNET ULGOWY WEEKENDOWY NA 6 FILMÓW (studencki, szkolny, seniorzy): 40,00 PLN 

2. Karnet i bilet ulgowy dotyczy studentów i uczniów posiadających aktualną legitymację 

studencką lub szkolną oraz seniorów 65+.  

https://www.filmschool.lodz.pl/szkola/akty_prawne


3. Bilety i karnety zakupione online będzie można odebrać po okazaniu legitymacji lub 

dowodu tożsamości, w kasie recepcji festiwalowej, czynnej w dniach i godzinach: 16-

20 maja, w godz. 17:30-19:15 oraz 21-22 maja, w godz. 13:00-19:15, w Szkole Filmowej 

w Łodzi, przy ul. Targowej 61/63, w foyer bud. Z.  

4. Sprzedaż biletów i karnetów ONLINE odbywa się od 28 KWIETNIA na stronie Kina 

Szkoły Filmowej kino.filmschool.lodz.pl, mdag.pl i ekobilet.pl.  

5. Zasady kupna biletów i karnetów online określa Regulamin ekobilet.pl. 

6. Sprzedaż biletów i karnetów STACJONARNIE odbywa się od dnia 9 MAJA w Szkole 

Filmowej w Łodzi, przy ul. Targowej 61/63, w foyer bud. Z, w kasie recepcji 

festiwalowej, czynnej w dniach i godzinach:  

9-15 MAJA, w godz. 10:00-16:00 

16-20 MAJA, w godz. 17:30-19:15 

21-22 MAJA, w godz. 13:00-19:15. 

7. Liczba karnetów i biletów jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.  

8. Karnety są imienne – zostanie umieszczone na nich imię i nazwisko Zamawiającego. 

9. Odbiór karnetu następuje po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji.  

10. Nie można przepisać, oddać, pożyczyć karnetu osobie trzeciej. 

11. Nie można dokonać zmiany rodzaju zamówionego karnetu. 

12. Udostępnienie karnetu osobom trzecim będzie skutkować zablokowaniem konta 

Zamawiającego i brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Festiwalu. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży karnetów w każdej 

chwili. 

14. Nie można dokonać zwrotu karnetu ani biletów, za wyjątkiem odwołania Festiwalu. 

§ 4. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

2. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może skutkować odebraniem karnetu lub biletu 

i brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Festiwalu. 

3. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na seansach, obowiązuje kolejność przyjścia na 

projekcję. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych 

(w tym e-papierosów) podczas seansów. 



5. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów w niezamykanych 

kubkach na sali kinowej podczas seansów. 

6. Seanse odbywają się na terenie Szkoły Filmowej w Łodzi, przy ul. Targowa 61/63, w 

budynku Z, w Hali Filmowej. 

7. Po każdym seansie należy opuścić salę projekcyjną. 

8. W razie pytań i wątpliwości należy zgłosić się do wolontariuszy. Osoby te są 

przeszkolone do udzielania wyczerpujących informacji nt. Festiwalu bądź 

pokierowania do Organizatorów. 

9. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i sprzedaży karnetów należy kierować na 

adres: kino@filmschool.lodz.pl 

 


