
   

Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Marszałkowska 142, 00-61 Warszawa, www.renoma-wroclaw.pl  
NIP: 108 000 85 75, Regon 142245289, KRS 589297, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

 
Wrocław, 1 lutego 2019 r. 

 
 

PRZEBIEG I ZASADY KORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ 
„ODWIEDZAJ KINO Z EKSTRA GODZINĄ!” 

 
CZAS TRWANIA: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
MIEJSCE: Dom Handlowy Renoma, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław 
ORGANIZATOR: Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. S.K., ul. Marszałkowska 142, 00-61 
Warszawa, tel. 71 77 25 820, e-mail: renoma@renoma-wroclaw.pl  
 
Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy:  

a) dokonać zakupu biletów w kinie DCF (Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, 
50-020 Wrocław) na dowolny seans repertuarowy lub wydarzenie okolicznościowe (cykle 
filmowe, teatralne, festiwale itp., którymi organizatorami jest DCF).  

b) zgłosić się w godzinach otwarcia Domu Handlowego Renoma z jednym biletem z kina 
Dolnośląskie Centrum Filmowe, do punktu informacyjnego na poziomie 0 przy wejściu głównym 
od ul. Świdnickiej lub (w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. oraz od 1 listopada 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ) do szatni na poziomie +3 w celu walidacji biletu wjazdowego.   

Bilet z kina DCF upoważnia do walidacji biletu wjazdowego i dodania jednej dodatkowej godziny 
parkowania gratis.  

Osoba oddająca do walidacji bilet wjazdowy na parking jest upoważniona do walidacji TYLKO 
JEDNEGO BILETU WJAZDOWEGO na podstawie jednego biletu z kina DCF z tego dnia (np. bilet z 
kina DCF wykorzystany w dniu 4 lutego 2019 r. upoważnia do walidacji biletu wjazdowego w 
dniu 4 lutego 2019 r.). 

Bilet z kina DCF nie upoważnia do walidacji więcej niż jednego biletu wjazdowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Treść niniejszego regulaminu akcji promocyjnej będzie udostępniona do wglądu wszystkim 
zainteresowanym: 

a) w Biurze Dyrekcji DH Renoma, w  punkcie odbioru darmowych biletów wyjazdowych 
oraz na stronie internetowej www.renoma-wroclaw.pl. 

b) w kasach Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz na stronie internetowej 
http://dcf.wroclaw.pl.  
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