Regulamin Klubu Filmowego Kina Iluzjon:
1. Klub Filmowy to dobrowolne zrzeszenie miłośników kina, zorganizowane i prowadzone przez Kino
Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
2. Zadaniem Klubu Filmowego jest upowszechnianie szeroko rozumianej kultury filmowej na różnych
polach eksploatacji / film, muzyka, literatura, sztuka / w obiekcie Muzeum Sztuki Filmowej.
3. Członkostwo w Klubie Filmowym może uzyskać każdy zainteresowany w wieku powyżej 12. roku
życia.
4. Warunkiem uczestnictwa w Klubie Filmowym jest zakup Karty Klubowej Standard lub Premium
w cenie określonej w cenniku Kina Iluzjon – 100 zł (Karta Klubowa Standard, biała), 250 zł (Karta
Klubowa Premium, czarna).
5. Każda Karta Klubowa opatrzona jest unikalnym numerem i jest ważna wyłączenie z dokumentem
tożsamości jej posiadacza.
6. Karta Klubowa Standard ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej nabycia i upoważnia jej posiadacza
do udziału w projekcjach filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego,
odbywających się w Kinie Iluzjon, z wyłączeniem pokazów festiwalowych, specjalnych i zamkniętych.
7. Karta Klubowa Premium ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej nabycia i upoważnia jej posiadacza
do udziału we wszystkich projekcjach filmów odbywających się w Kinie Iluzjon, z wyłączeniem
pokazów festiwalowych, specjalnych i zamkniętych.
8. Za pokazy specjalne uważa się wszelkie wydarzenia organizowane w Kinie Iluzjon, które wymagają
posiadania odrębnego zaproszenia bądź upoważnienia / projekcje spoza repertuaru, kolaudacje,
przeglądy techniczne i szkoleniowe, testy materiałów na salach audytoryjnych /.
9. Za pokazy zamknięte uważa się wszelkie wydarzenia organizowane w Kinie Iluzjon przez podmioty
zewnętrzne, a także kooperujące z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, jeżeli nie
postanowią one inaczej.
10. Warunkiem uczestnictwa w wybranym pokazie filmowym jest przedstawienie Karty Klubowej
w Kasie biletowej Kina wraz z dowodem tożsamości oraz odbiór bezpłatnej wejściówki ze wskazanym
przez posiadacza Karty Klubowej miejscem w sali kinowej.
W celu dokonania rezerwacji wybranego miejsca Członkowie Klubu Filmowego proszeni są
o wcześniejszy kontakt z Kasą biletową Kina Iluzjon.
11. Karta Klubowa dostępna jest wyłączenie w Kasie biletowej Kina Iluzjon.
12. Karta Klubowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

