REGULAMIN ZAKUPU PŁATNYCH
AKREDYTACJI NA WYDARZENIA W
RAMACH TRANSATLANTYK FESTIVAL 2018
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§1
DEFINICJE
Organizator – „Fundacja Transatlantyk
Festival" z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Plac
Wolności 5,
91-415 Łódź, KRS 0000557292, NIP
7252086370, REGON 361487979.
Serwis - serwis internetowy w domenie
www.transatlantyk.org, do którego prawa
przysługują Organizatorowi.
Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, mająca zdolność
prawną, która zawiera z Organizatorem
umowę nabycia Akredytacji. Nabywca
będący osobą fizyczną musi mieć pełną
zdolność do czynności prawnych.
Uczestnik - osoba fizyczna, która na
podstawie Akredytacji bierze udział w
Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam
Nabywca.
Festival - organizowany przez Organizatora
VIII edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „TRANSATLANTYK FESTIVAL”
2018 w Łodzi.
Akredytacja - wybrane dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy z
Organizatorem
i uprawniające do wzięcia udziału w
Festiwalu.
Regulamin - niniejszy regulamin.

TERMS OF PURCHASE OF
TRANSATLANTYK FESTIVAL 2018 EVENT
ACCREDITATIONS
§1
DEFINITIONS
1. The Organizer – “Fundacja Transatlantyk
Festival", based in 5 Plac Wolności, 91-415
Łódź, Poland, KRS 0000557292, NIP
7252086370, REGON 361487979.
2. Online System – online system provided in the
www.transatlantyk.org domain, to which the
Organizer holds the rights.
3. Purchaser – a natural or legal person, or an
organizational unit without legal personality
with legal capacity that enters into an
agreement with the Organizer for purchasing
an Accreditation. The Purchaser who is a legal
person must have legal capacity.
4. Participant – a natural person who takes part
in the Event on the ground of being the sole
holder of the Accreditation. The Purchaser
can be a Participant.
5. Festival – the 8th edition of the International
Film
“TRANSATLANTYK
FESTIVAL”
organized by the Organizer and hosted in
Łódź in 2018.
6. Accreditation – selected documents which
validate the confirmation of finalizing the
agreement with the Organizer that entitles the
holder to take part in the Festival.
7. Terms of Purchase – the Terms of Purchase
specified in this document.

§2
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
GENERAL PROVISIONS
1. Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad 1. Terms of Purchase concern “Accreditation –
sprzedaży „Akredytacji – widz” oraz
Viewer”, and “Accreditation – Student” and
„Akredytacji – student/uczeń” i „Akredytacji –
“Accreditation – Senior” (referred to jointly as
senior” (zwanych dalej łącznie:
“Accreditations”), which entitle the holder to
„Akredytacjami”) uprawniających do
participate in the 8th edition of the International
uczestniczenia w VIII edycji
Film “TRANSATLANTYK FESTIVAL” within
Międzynarodowego Festiwalu Filmoowego
the scope of the terms specified in the Terms
„TRANSATLANTYK FESTIVAL” w zakresie i
of Purchase.
na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.

§3
RODZAJE PŁATNYCH AKREDYTACJI
1. Organizator sprzedawać będzie dwa typy
Akredytacji:
1.1. „Akredytacja – widz” w cenie brutto
90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt i
00/100 złotych)
1.2. „Akredytacja – student/uczeń” w cenie
brutto 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt i
00/100 złotych).
1.3. „Akredytacja – senior” w cenie brutto
35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć i
00/100 złotych).
2. Kwota brutto za jedną Akredytację
uwzględnia podatek od towarów i usług.
3. Akredytacje są dokumentami imiennymi zawierają imię i nazwisko osoby wyłącznie
uprawnionej do korzystania z danej
Akredytacji, nie można dokonać zmiany
osoby uprawnionej do korzystania z
Akredytacji, duplikaty Akredytacji nie będą
wydawane.

§3
TYPES OF PAID ACCREDITATIONS
1. The Organizer offers two types of
Accreditations for purchase:
1.1. “Accreditation – Viewer” costs PLN
90.00 (gross).
1.2. “Accreditation – Student” costs PLN
60.00 (gross).
1.3. “Accreditation – Senior” costs PLN
35.00 (gross).

2. The gross cost of an Accreditation includes
the Value Added Tax.
3. An Accreditation is issued to the holders
name – it includes first name and surname
of the person exclusively entitled to use a
given Accreditation. An Accreditation cannot
be transferred to another person. Duplicates
will not be issued.

§4
§4
ZASADY KORZSTANIA Z AKREDYTACJI
TERMS OF USE
1. Akredytacja upoważnia do wejścia na
1. An Accreditation allows the holder to enter the
maksymalną liczbę 37 seansów filmowych w
maximum o 37 film screenings during the
ramach Festiwalu odbywających się w Kinie
Festival held at the Festival Cinema (with the
Festiwalowym (z włączeniami opisanymi w
exception of the events listed in point 7) only
punkcie 7 poniżej) tylko po wcześniejszym
after having previously collected the “Ticket:
odbiorze „Biletu: Akredytacja” na dany seans.
Accreditation” for each screening.
2. Jednocześnie ustala się, że odbiór „Biletu:
2. “Ticket: Accreditation” shall be collected in
Akredytacja” można dokonać osobiście po
person after presenting a valid Accreditation
okazaniu Akredytacji w Centrum
in the Accreditation Center at the Festival
Akredytacyjnym w Kinie Festiwalowym w
Cinema a day before or on the day of the
przeddzień lub w dzień seansu.
screening.
3. Odbiór „Biletu: Akredytacja” na dany seans
3. By collecting the “Ticket: Accreditation” for a
powoduje, że nie jest możliwy odbiór „Biletu:
given screening the holder agrees that he or
Akredytacja” na inny seans odbywający się w
she will not request a “Ticket: Accreditation”
tym samym czasie (choćby częściowo).
for another screening which takes place in the
same time slot (even partially).
4. Wstęp na seans filmowy możliwy jest tylko za 4. Entrance to a film screening is granted only
okazaniem Akredytacji i odebranego „Biletu:
after presenting both an Accreditation and a
Akredytacja” na dany seans.
“Ticket: Accreditation” valid for a given
screening.
5. Akredytacja dodatkowo upoważnia do
5. An Accreditation also entitles its holder to take
wejścia na Galę Otwarcia Festiwalu, Galę
part in the Opening Gala, Closing Gala, and
Zamknięcia Festiwalu i Konkursy
Composition Contests after having previously
Kompozytorskie po wcześniejszej rezerwacji
reserved a seat for those events. The steps
miejsca na wydarzeniu. Kroki dotyczące
necessary to reserve a seat for the Opening
rezerwacji miejsca na Galę Otwarcia, Galę
Gala, Closing Gala, and Composition
Zamknięcia i Konkursy Kompozytorskie
Contests will be sent to the Accreditation
zostaną wysłane do posiadaczy Akredytacji
holders in July together with a special
mailowo w lipcu w ramach specjalnego
invitation to attend these events.
zaproszenia dla posiadaczy Akredytacji.

6. Akredytacja nie upoważnia do wstępu na
pokazy Kina Kulinarnego, Kina Łóżkowego i
inne płatne wydarzenia w ramach Festiwalu,
a nie opisane w punktach 1-5.

6. An Accreditation does not entitle its holder to
attend the screenings which are a part of
Culinary Cinema, Cinema in Bed, and other
paid events during the Festival that are not
specified in the points 1–5 .
7. The Organizer provides a limited, proportional
number of seats for each screening/event in
the form of “Ticket: Accreditation” which will be
available until the stock prepared by the
Organizer for a given screening/event lasts.

7. Na potrzeby „Biletów: Akredytacja” i
rezerwacji miejsc na pokazy filmowe
Organizator przeznacza ustaloną,
proporcjonalną liczbę miejsc na każdym
seansie/wydarzeniu i będą one dostępne do
wyczerpania puli miejsc przeznaczonych
przez Organizatora na dany
seans/wydarzenie.
8. Na potrzeby „Biletów: Akredytacja” i
8. The Organizer provides a limited, proportional
rezerwacji miejsc na Galę Otwarcia
number of seats for the Opening Gala, Closing
Festiwalu, Galę Zamknięcia Festiwalu i
Gala, and Composition Contests, which will be
Konkursy Kompozytorskie Organizator
available until the stock prepared by the
przeznacza ustaloną, proporcjonalną liczbę
Organizer for a given event lasts.
miejsc na każdym seansie/wydarzeniu i będą
one dostępne do wyczerpania puli miejsc
przeznaczonych przez Organizatora na dany
seans/wydarzenie.
9. Odbioru „Biletów: Akredytacja” jak i
9. “Ticket: Accreditation” can be collected and
rezerwacji na wydarzenie można dokonywać
seats reserved only until the stock lasts.
do wyczerpania liczby miejsc.
10. Miejsca w kinie festiwalowych nie są
10. The seats at the Festival Cinema are not
numerowane, osoby spóźnione na seans
numbered. All latecomers must be prepared
muszą liczyć się z brakiem miejsc
that all seats will be already taken and that as
siedzących lub odmową wstępu na seans.
a consequence they may be refused entrance
to the screening.
§5
ZASADY NABYWANIA AKREDYTACJI
1. Akredytacje można nabywać wyłącznie
poprzez złożenie zamówienia za
pośrednictwem Serwisu internetowego
dostępnego na stronie internetowej
www.transatlantyk.org.
2. Akredytacje sprzedawane będą do
wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do
dnia 2 lipca 2018 roku (decyduje data
zapisania Zamówienia w systemie
informatycznym Organizatora).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do
zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez
podania przyczyny.
4. W celu złożenia Zamówienia, muszą zostać
spełnione łącznie następujące warunki:
4.1. Nabywca wypełni wszystkie pola
Formularza prawdziwymi i
prawidłowymi danymi i prześle
Formularz do Organizatora (za
pośrednictwem Internetu);

§5
TERMS OF PURCHASE
1. An Accreditation can be purchased only by
ordering it via a form available in the Online
System available at www.transatlantyk.org.

2. Accreditations will be available for purchase
until stock lasts, but no longer than until July
2nd, 2018 (the date of the order placed via
the Online System of the Organizer will
determine whether an Accreditation shall be
granted).
3. The Organizer reserves the right to close
down the sale at any time without providing
a reason explanation.
4. To place an order, the following conditions
shall be met:
4.1. the Purchaser fills in all sections of a
form by inserting only true and correct
personal details and sends the
completed form to the Organizer (via
Online System);

4.2. Nabywca zaakceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu;
4.3. Nabywca dokona zapłaty ceny za
zamawianą Akredytację w sposób
dostępny w centrum epłatności, do
którego przekierowanie następuje za
pośrednictwem Serwisu.
5. Jednocześnie ustala się, że:
5.1. Złożone Zamówienie nie może zostać
anulowane przez Nabywcę;
5.2. Akredytacja zostaje sprzedana z chwilą
zapłaty ceny za zamawianą
Akredytację;
5.3. W wypadku niewpłynięcia należności
za daną Akredytację w kwocie i w
sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, dane Zamówienie
zostanie anulowane i będzie uważane
za niezłożone; system płatności
Serwisu umożliwia zapłatę w czasie 20
minut od złożenia zamówienia. Po
upływie tego czasu Zamówienie jest
anulowane i jest uważane za
niezłożone;
5.4. Nabywca kupując Akredytację wyraża
zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną (e-mail) ważnych
informacji o Festiwalu, programie,
zmianach w kalendarzu projekcji,
wydarzeniach towarzyszących i innych
związanych z Festiwalem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowości w składaniu i/lub
realizacji Zamówień, wynikające z
niewłaściwego działania i/lub konfiguracji
sprzętu i/lub programów komputerowych (w
tym przeglądarek internetowych) używanych
do składania Zamówień i/lub
nieprawidłowości leżących po stronie
dostawców sieci.
7. Zwrot uiszczonej należności za Akredytację
nastąpi wyłącznie w wypadku odwołania
całego Festiwalu przez Organizatora.
8. Nabywcy nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt
12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

4.2. the Purchaser accepts General
Provisions of the Terms of Purchase;
4.3. the Purchaser shall pay for the ordered
Accreditation via the available epayment service to which he/she will be
re-directed from the Online System.
5. At the same time, the following terms come
into force:
5.1. A placed Order cannot be annulled by
the Purchaser;
5.2. An Accreditation is purchased the
moment the payment for it is made;
5.3. In the case when the payment for a
given Accreditation has not been
completed according to the Terms of
Purchase, an order will be annulled and
considered as not placed; the Online
System enables a payment within 20
minutes after placing an order. After
this time, the order is annulled and
considered to be void;

5.4. By purchasing an Accreditation the
Purchaser agrees to receive e-mail
updates related to the programme of
the Festival, any possible changes in
the screening agenda, information
about accompanying events, and other
matters related to the Festival.
6. The Organizer shall not be liable for any
errors that might occur in the process of
placing and/or executing an Order, which
are a result of defective operation and/or
hardware configuration, and/or software
(including browsers) used in the process of
placing an Order, and/or any other errors on
the part of the internet service provider.
7. Reimbursement for an Accreditation will be
offered only in the case of cancellation of
the entire Festival by the Organizer.
8. The Purchaser does not have the right to
withdraw from the agreement according to
the article 38 point 12 of the Polish
Consumer Protection Law of May 30, 2014
(Journal of Laws from 2014 item 827).

§6
§6
ODBIÓR AKREDYTACJI
COLLECTING ACCREDITATION
1. Akredytacje można odbierać wyłącznie
1. Accreditations can be collected only in
Uczestnik osobiście w Centrum
person by the Participant in the Accreditation
Akredytacyjnym w Kinie Festiwalowym od 12
Center at the Festival Cinema starting with
lipca 2017 roku.
July 12, 2018.
2. W przypadku nabycia „Akredytacji –
2. In the case of purchasing “Accreditation –
student/uczeń”, Uczestnik zobowiązany jest
Student”, the Participant is required to
podczas odbioru „Akredytacji –
present the Organizer with a document
student/uczeń” do okazania pracownikowi
confirming the student's status upon
Organizatora dokumentu potwierdzający
collecting the Accreditation. In case of not
status studenta lub ucznia. W przypadku
being able to produce such a document, the
nieokazania dokumentu potwierdzającego
Organizer's employees are entitled to refuse
status studenta lub ucznia pracownik
to give out the “Accreditation – Student”
Organizatora ma prawo odmówić wydania
unless the Purchaser pays the difference in
„Akredytacji – student/uczeń”, chyba że
price of the full cost of an Accreditation.
Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny
Akredytacji.
3. W przypadku nabycia „Akredytacji – senior”, 3. In the case of purchasing “Accreditation –
Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru
Senior”, the Participant is required to present
„Akredytacji – senior” do okazania
the Organizer with a document confirming
pracownikowi Organizatora dokumentu
the senior's status upon collecting the
potwierdzający status seniora. W przypadku
Accreditation. In case of not being able to
nieokazania dokumentu potwierdzającego
produce such a document, the Organizer's
status studenta lub ucznia pracownik
employees are entitled to refuse to give out
Organizatora ma prawo odmówić wydania
the “Accreditation – Senior” unless the
„Akredytacji – senior”, chyba że Uczestnik
Purchaser pays the difference in price of the
dokona dopłaty do pełnej ceny Akredytacji.
full cost of an Accreditation.
§7
§7
PRAWO ODSTĄPIENIA
THE RIGHT TO WITHDRAWAL
1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na 1. According to the article 38 point 12 of the
odległość, o którym mowa w ustawie z dnia
Polish Consumer Protection Law of May 30,
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie
2014, the right to withdrawal from the remote
przysługuje Nabywcom będącym
agreement does not apply to Purchasers who
konsumentami w rozumieniu przepisów
are consumers as defined in the provisions in
prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia
the case of having entered into an agreement
Akredytacji z Organizatorem - zgodnie z art.
with the Organizer to purchase Accreditation
38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż
due to the fact that it refers to providing
dotyczy ona świadczenia usług związanych z
services related to recreation, entertainment,
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sports or cultural events held at a given date
sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym
or period of providing the service.
dniu lub okresie świadczenia usługi.
§8
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy
nabycia Akredytacji może składać w formie
pisemnej na adres Organizatora.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i
adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail
Nabywcy.

§8
COMPLAINTS
1. All complaints related to the Terms of
Purchase of Accreditations can be issued in a
written form to the postal address of the
Organizer.
2. A complaint must include first name, surname,
the postal and e-mail address of the
Purchaser.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie
3. All complaints will be processed by the
30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizer within 30 days after receiving a
Organizatora.
complaint.
4. Organizator rozpatrując reklamację stosować 4. When processing a complaint, the Organizer
będzie postanowienia Regulaminu.
follows the provisions described in the Terms
of Purchase.
5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie
5. The Purchaser will be informed about the
powiadomiony pisemnie na adres pocztowy
decision of the Organizer either in a written
lub drogą elektroniczną na adres e-mail
form sent to the Purchaser' postal address or
podany w reklamacji.
via e-mail sent to the e-mail address provided
in the submitted claim.
§9
DANE OSOBOWE
1. Nabywca / odbierając Akredytację nabywca
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora, który jest
Administratorem danych osobowych. Dane
osobowe są zbierane w celu:
1.1. zawarcia i realizacji umowy,
przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych
projektów Organizatora;
1.2. informowania o ważnych informacji o
Festiwalu, programie, zmianach w
kalendarzu projekcji, wydarzeniach
towarzyszących i innych związanych z
Festiwalem;
1.3. informowania o akcjach promocyjnych,
konkursach, nagrodach, wydarzeniach
organizowanych przez Organizatora,
ich sponsorach, a także o partnerach
Organizatora;
1.4. przesyłania newslettera o tematyce
filmowo-muzycznej;
1.5. informowania o kolejnych edycjach
Festiwalu.
2. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym niepodanie
wszystkich wymaganych danych może
skutkować niemożliwością zawarcia umowy
lub niemożliwością spełnienia świadczenia
lub niemożliwością wypełnienia
zobowiązania określonego umową (np.
niemożność wystawienia imiennej
Akredytacji, niedopuszczenie do udziału w
wydarzeniu, itp.).
3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo
dostępu do swoich danych oraz do ich
poprawiania lub usunięcia, poprzez
skierowanie pisemnego wniosku na adres
Organizatora. W sprawach mniejszej wagi,
jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości
osoby żądającej podjęcia określonych
działań, możliwe jest przesłanie informacji

§9
PERSONAL DATA
1. The Purchaser by collecting the
Accreditation agrees to processing of their
personal data by the Organizer, who
becomes the Administrator thereof.
Personal data are collected in order to:
1.1. enter into and execute the agreement,
conduct surveys related to other
potential projects of the Organizer;
1.2. disseminating e-mail updates related
to the programme of the Festival, any
possible changes in the screening
agenda, information about
accompanying events, and other
matters related to the Festival.
1.3. disseminating information about
special offers, contests, prizes, events
organized by the Organizer, sponsors
and partners of the Festival, and
partners of the Organizer;
1.4. sending out a newsletter devoted to
films and music;
1.5. disseminating information about the
next editions of the Festival.
2. Providing personal data is voluntary.
However, in the case when some details
required in the process of placing an order
for purchasing an Accreditation are missing
it might result in not being able to enter into
agreement with the Organizer for providing
a service that is the subject of the
agreement (e.g. not being able to issue an
Accreditation, not granting access to an
event, etc.).
3. The owner of personal data has the right to
access his/her own personal details, modify
or delete them, after having previously
issued a written request to the Organizer. In
the case of minor issues, it is possible to
contact the Organizer via e-mail at
office@transatlantyk.org. The Organizer

za pomocą wiadomości e-mail na adres
poczty elektronicznej
office@transatlantyk.org.
4. Dane osobowe przetwarzane są z
zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa przez okres niezbędny do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.
Administrator danych stosuje adekwatne
środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia
należytej ochrony danych osobowych.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące
umowy nabycia Akredytacji oraz
oświadczenia składane Organizatorowi w
postaci elektronicznej, Nabywca powinien
kierować na następujący adres poczty
elektronicznej: office@transatlantyk.org.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do
organizowania promocji cenowych (na
dowolny okres czasu) w trakcie trwania
sprzedaży internetowej oraz do odmowy
sprzedaży Akredytacji bez podawania
przyczyny. Ogłoszenie promocji cenowej nie
uprawnia osób, które zakupiły Akredytację
przed ogłoszeniem takiej promocji, do
żądania obniżenia ceny i/lub zwrotu jej
części.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w Regulaminie.
Wprowadzane zmiany nie będą ograniczały
praw nabytych na podstawie Zamówień
złożonych przed takimi zmianami.
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 16 kwietnia
2018 r., został zaktualizowany 18 czerwca
2018 r.

shall taking appropriate steps if there is no
doubt as to the identity of the claimant.
4. All personal data are processed in
compliance with the existing law for a period
necessary to achieve the goal for which they
were collected. The administrator of the data
applies all the necessary precautions to
ensure the security and protection of the
provided personal data.

1.

2.

3.

4.

§ 10
FINAL PROVISIONS
All inquieries, comments, and suggestions
related to Accreditations, as well as other
claims shall be issued and delivered to the
Organizer online. The Purchaser shall contact
the
following
e-mail
address:
office@transatlantyk.org.
The Organizer reserves the right to launch
special price offers (at any time and/or for any
period) when the online sale is in progress as
well as to decline selling an Accreditation
without
providing
a
reason.
The
announcement of a special price offer does
not entitle those who already purchased an
Accreditation before the announcement to
demand a lower price and/or reimbursement
for the price difference.
The Organizer reserves the right to modify the
Terms of Purchase at any given time. Such
newly introduced changes will under no
circumstances limit the rights a Purchaser had
acquired before the modifications were
introduced.
The Terms of Purchase come into force on
April 16, 2018, updated June 18, 2018.

