Regulamin programu Ale Autobus!
37. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FILMÓW MŁODEGO WIDZA ALE KINO!

§1
ORGANIZATORZY
1. Organizatorem akcji Ale Autobus! jest Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
MAGAZYN, z siedzibą ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań oraz Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, z siedzibą ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Organizator
37. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.
2. Niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w akcji, zostanie
udostępniony na żądanie uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.alekino.com.

§2
CEL AKCJI
Ale Autobus! jest akcją, która umożliwia dofinansowanie grupowego przejazdu
na pokazy filmowe lub wydarzenia towarzyszące podczas 37. MFFMW Ale Kino!.
Akcja obejmuje zwrot części lub kosztów związanych z wynajęciem transportu
dla dzieci i młodzieży ze szkół bądź placówek wychowawczych.

§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikami akcji mogą być grupy szkolne z województwa wielkopolskiego,
które poprzez zakup biletów grupowych planują uczestnictwo w 37. MFFMW Ale
Kino!.
2. Akcja przeznaczona jest dla zorganizowanych grup, które korzystają
z zewnętrznego transportu autokarowego (firm transportowych) w celu udziału
w pokazach festiwalowych.
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§4
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wysłanie zgłoszenia mailowego na adres:
szkola@alekino.com. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
● nazwa szkoły
● wiek dzieci (klasa / klasy)
● miejscowość
● liczba osób planujących udział w Festiwalu (liczba dzieci + liczba
opiekunów)
● imię i nazwisko opiekuna grupy
● kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
● informacja o filmie, który grupa planuje zobaczyć
2. Zgłoszenia przyjmowane są do momentu rozpoczęcia Festiwalu lub do czasu
wyczerpania miejsc.
3. Wysokość jednego dofinansowania może wynosić maksymalnie 500 zł brutto.
4. Każda szkoła, niezależnie od liczby zgłoszeń, może otrzymać maksymalnie jedno
dofinansowanie.
5. Udział w akcji jest równoznaczny z uczestnictwem w Festiwalu i zakupem biletów
na przynajmniej jeden seans filmowy wybrany spośród wszystkich pokazów
festiwalowych.
6. Przyznanie i wysokość dofinansowania zależne są od:
a. liczby zarezerwowanych przez szkołę biletów oraz liczby seansów,
b. odległości danej szkoły od Poznania,
c. kolejności zgłoszeń.
7. O przyznaniu dofinansowania uczestnicy akcji są informowani mailowo najpóźniej
do dnia rozpoczęcia Festiwalu.
8. Uczestnicy akcji są zobligowani do rezerwacji deklarowanej wcześniej liczby
biletów, w porozumieniu z działem Organizacji Widowni. Rezerwacje dokonane
osobiście, bez pośrednictwa działu Organizacji Widowni w kasach kin (Multikino
51 i Kino Pałacowe), należy zgłosić pracownikowi owego działu.
9. Grupy biorące udział w akcji mogą dokonać zakupu biletów w dniu przyjazdu
na Festiwal (najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem seansu). Możliwy jest
również wcześniejszy zakup zarezerwowanych biletów od momentu otwarcia kas
kin. Decyzję o zakupie biletów w dniu przyjazdu należy zgłosić Organizacji
widowni.
10. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie zwrotu kosztów transportu
bezpośrednio do przewoźnika na podstawie dostarczonego oryginału faktury
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przelewowej. Faktura przelewowa w tytule powinna zawierać następujące
informacje:
● nazwa szkoły
● formuła “Dowóz uczniów na Festiwal Ale Kino!”
Faktury przekraczające 500 zł brutto, posiadające błąd w nazwie Festiwalu
lub tytule faktury nie zostaną przyjęte do realizacji.
11. Dokładne dane do faktury przelewowej zostaną przesłane zakwalifikowanym
do akcji grupom mailowo.
12. Fakturę przelewową należy dostarczyć do pracownika działu Organizacji Widowni
w dniu przyjazdu na Festiwal bądź dosłać ją na wskazany przez Organizatora
adres.
13. Organizator zobowiązuje się do przekazania dofinansowania w terminie do 14 dni
kalendarzowych od momentu dostarczenia faktury.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła, która nie dokona zakupu zarezerwowanych biletów na ustalony wcześniej
seans (seanse) filmowy automatycznie traci prawo do otrzymania dofinansowania.
2. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków z dofinansowania podejmuje Dyrektor
Festiwalu w oparciu o analizę merytoryczną Producenta Festiwalu w
porozumieniu z działem Organizacji Widowni.
3. Informacji na temat akcji udziela:
▪ Marta Maksimowiczszkola@alekino.com

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Poznań, 2019 r.
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