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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
• Οι παρακάτω Όροι και Κανονισμοί ισχύουν για την αγορά και χρήση της CineΚάρταF, που είναι η
κάρτα μέλους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής “ΦΕΣΤΙΒΑΛ”), για την κινηματογραφική περίοδο 2017-2018.
• Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει τη CineΚάρταF θα πρέπει να συμπληρώσει την -έντυπη ή ηλεκτρονικήΑίτηση Έκδοσης.
• Με την αγορά της CineΚάρταF, ο κάτοχος δηλώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους
Όρους και τους Κανονισμούς αυτούς.
• Την CineΚάρταF μπορούν να αγοράσουν άτομα άνω των 18 ετών.
• Η CineΚάρταF είναι ονομαστική και αυστηρά προσωπική. Δεν παραχωρείται, δεν μεταβιβάζεται, δεν
εξαργυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο πλην του νόμιμου κατόχου της.
Δεν μπορεί να πουληθεί ή να δανειστεί. Σε κάθε κάρτα εγγράφεται μοναδικός ατομικός αριθμός
μέλους. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στην
κάρτα, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα και να απαγορεύσει την είσοδο
του προσώπου που την κατέχει στις αίθουσες προβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης ο κάτοχος δεν
δικαιούται καμία αποζημίωση.
• Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία της κάρτας, καθώς και η προμήθειά
της για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός αν έχει
δοθεί έγγραφη έγκριση από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
• Η CineΚάρταF δεν είναι πιστωτική, ούτε χρεωστική. Ο κάτοχός της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές
συναλλαγές, παρά μόνο, με την επίδειξή της σε κάθε αγορά του, να απολαμβάνει τα προνόμια του
προγράμματος.
• Η CineΚάρταF έχει χρονική ισχύ ενός έτους, με έναρξη 1 Σεπτεμβρίου 2017 και λήξη 31 Αυγούστου
2018. Μετά την ημερομηνία αυτή η κάρτα αυτομάτως παύει να ισχύει.
• Για να επωφεληθεί των προνομίων, ο κάτοχος οφείλει να επιδεικνύει τη CineΚάρταF πριν από την
ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ (αγορά εισιτηρίων, εκδόσεων κ.λπ.).
• Μετά την αγορά της CineΚάρταF δεν επιτρέπεται η επιστροφή της κάρτας, ο μερικός ή ολικός συμψηφισμός ή η επιστροφή χρημάτων.
• Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το
Τμήμα της CineΚάρταF του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (τηλέφωνο: 2310 378410, e-mail: cinekartaf@filmfestival.gr).
Η αντικατάσταση της κάρτας έχει κόστος 5€.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της CineΚάρταF είναι η καταχώρηση κάποιων προσωπικών
στοιχείων του εγγραφόμενου όπως όνομα, διεύθυνση κ.λπ. Τα προσωπικά στοιχεία θα καταχωρηθούν σε αρχείο, η χρήση του οποίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με τα μέλη. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί,
πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων.
• Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει αναρτήσει τους Όρους και Κανονισμούς στην ιστοσελίδα www.filmfestival.gr.
• Οι παραπάνω Όροι και Κανονισμοί ακυρώνουν κάθε προηγούμενο έγγραφο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κτίριο ΟΛYΜΠΙΟΝ
Πλ. Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 378 410
Fax 2310 285 759
Ε. cinekartaf@filmfestival.gr
www.filmfestival.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ CineΚάρταF

CineΚάρταF
Στο γραφείο έκδοσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑΣ (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)
CineΚάρταF
CineKάρταF—εκπτωτική

35€

30€

Τιμή (εκπτωτική)*

25€

20€

(συμπληρώστε εκπτωτική κατηγορία, π.χ. φοιτητής)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα*
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CineΚάρταF

Πόλη

Τηλέφωνo: Σταθερό**

Κινητό**

Ημ. Γέννησης

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

E-mail**
* Υποχρεωτικά πεδία
** Υποχρεωτική η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός στοιχείου επικοινωνίας.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και
Κανονισμούς της CineΚάρταF

Ημερομηνία αίτησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ

Υπογραφή αιτούντος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

(συμπληρώνονται από το Φεστιβάλ)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚ/ΝΤΕΡ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ

Επώνυμο*
Διεύθυνση
Τ. Κ.

Αγορά μέσω ίντερνετ

Τιμή (κανονική)

Τιμή εισιτηρίου στις αίθουσες του
• 4€ στις ταινίες • Ειδικές τιμές
ΟΛΥΜΠΙΟΝ, της ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 και του
Α’ Προβολής
στα αφιερώματα
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ **
Τιμή εισιτηρίου στις προβολές της
3€
Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης
Έκπτωση στις εκδόσεις του Φεστιβάλ

30%

Τιμή εισιτηρίου

2€

Δωρεάν πρόγραμμα προβολών και
εκδηλώσεων (Α-Ζ)
Τιμή εισιτηρίου

1€

Δωρεάν πρόγραμμα προβολών και
εκδηλώσεων (Α-Ζ)

*Δικαίωμα έκδοσης έχουν: Φοιτητές/ΑμεΑ/Πολύτεκνοι/ Άνεργοι/ Άνω των 65 ετών. Απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού εγγράφου. **Οι τιμές αφορούν σε προβολές που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Οι τιμές δεν ισχύουν σε εκδηλώσεις τρίτων που φιλοξενούνται στις αίθουσες Ολύμπιον, Παύλος Ζάννας, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, Τάκης Κανελλόπουλος. Επιστροφές/αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται δεκτές.

