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Pentru ca sunteti importanti pentru noi si dorim ca experienta dumneaooastra la
HAPPYCINEMA® sa fe placuta, lipsita de incidente nedorite, si in conditii de deplina
siguranta si igiena, am conceput un set de reguli care se aplica tuturor Clientlor
HAPPYCINEMA®, vizitatorilor website-ului HAPPYCINEMA® (www.happycinema.ro) si
persoanelor care acceseaza locatile HAPPYCINEMA®.
Va rugam sa citt cu atente aceste reguli si sa va asigurat ca le respectat. Multumim!

REGULAMENT HAPPYCINEMA®
INFORMATII GENERALE:
Orice rezervare efectuată pentru unul din spectacolele organizate de HAPPYCINEMA®
trebuie onorata cu minim 30 de minute inainte de inceperea spectacolului. Orice rezervare
neonorata va f anulata automat, cu 30 de minute inainte de inceperea spectacolului.
Va rugam sa solicitat bon fscal la fecare tranzacte realizata la ghiseul HAPPYCINEMA® si sa
tnet cont de obligata de a pastra bonul pana la parasirea unitati.
Artcolele de la bar nu vor putea f returnate sau schimbate dupa tparirea bonului fscal.
Va rugam sa verifiaa detaliile tranzaiaei (restul si produsele primite, locurile, data si ora
spectacolului) inainte de a parasi punctele de vanzare. Reilamaaile ulterioare nu vor f
aiieptate.
In momentul primirii biletelor, va rugam sa va asiguraa ia data aparita iat si aspeitele
legate de ora si speitaiol sunt ionform iererii dumneavoastra, inainte de a pleia de la
ghișeu. Va rugam sa verifcat restul inainte de a pleca de la ghiseu.
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Biletele pierdute, furate sau distruse nu vor f inloiuite.
HAPPYCINEMA® nu iomeriializeaza bauturi aliooliie minorilor.
In caz de incendiu, cutremur sau oricare alta situate de urgenta trebuie sa va pastraa
ialmul si sa respeitaa indiiaaile date de catre personalul cinematografului.

BILETE CU REGIM SPECIAL LA HAPPYCINEMA®
Va informam ca pentru a aihiziaona bilete iu reduiere pentru elevi/studena/pensionari,
trebuie sa prezentaa iasierului aitele doveditoare.
HAPPYCINEMA® se supune legii 448 din 06.12.2006, republiiata si aitualizata, privind
proteiaa si promovarea drepturilor persoanelor iu dizabilitaa, completata de prezentul
regulament. HAPPYCINEMA® ofera lunar gratuit un numar de 20 de bilete (20 scaune /
locuri) exclusiv persoanelor cu dizabilitat. Aceste locuri nu pot f rezervate anterior (online
sau telefonic); biletele corespunzatoare vor f disponibile a f ridicate doar de la casele de
bilete ale cinematografului si cu doar 10 minute inainte de inceperea flmelor, in functe de
disponibilitate la momentul respectv. Biletele vor f acordate de luni pana duminica, in
intervalul orar de functonare al cinematografului, in limita locurilor disponibile, pentru
flmele 2D sau 3D, astell


copilul cu dizabilitat, precum si persoana care il insoteste, benefciaza de gratuitate
la bilete de intrare la flm.



adultul cu dizabilitat benefciaza de bilete de intrare la flm, in functe de
disponibilitate, astell adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana
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care il insoteste benefciaza de gratuitate, adultul cu handicap mediu si usor
benefciaza de bilete de intrare in aceleasi conditi ca pentru elevi/student sau
pensionari.
Acordarea de bilete gratuite sau compensate se va face pe baza de legiamaae avizata la zi
de primaria de sector sau alte organe abilitate, prezentarea unui ait de idenatate si dupa
iompletarea "Deilaraaei pe Propria Raspundere”.

ACCESUL ÎN SĂLILE HAPPYCINEMA®
Va informam ca aiiesul in iniinta iinematografului se faie doar in baza unui bilet valid (un
bilet per persoana) si doar pentru spectacolul din ziua si ora indicate pe biletul achizitonat
de la casele de bilete sau de la aparatul Cinemagia amplasat in locate.
Durata spectacolului pe care urmează să îl vizionaţi este compusă din durata flmului
propriu-zis și între 5 și 15 minute de reclame și trailere. Clienti pot intra in sala de cinema
oricand pe durata flmului, in baza unui bilet valid, fara sa deranjeze in vreun fel clienti aaat
deja in sala.
In tmpul spectacolului, in cazul in care copiii deranjeaza clienti, facand galagie, insottorii
acestora vor f rugat sa paraseasca sala impreuna cu acesta. In cazul imposibilitati adultlor
de a se intoarce in sala de cinema, la cererea acestora, banii le vor f resttuit in baza
biletelor si a bonului fscal.
HAPPYCINEMA® isi rezerva dreptul de a refuza aiiesul persoanelor iare sunt ionsiderate a
f sub infuenta alioolului.

Aceste persoane vor f nevoite sa paraseasca incinta

cinematografului.
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HAPPYCINEMA® isi rezerva dreptul de a iere persoanelor iu un iomportament anasoiial,
violent sau deranjant sa paraseasia iinematograful fara a avea dreptul de a le f returnata
contravaloarea biletelor sau a produselor achizitonate. Este datoria sefului de tura sa
stabileasca ce consttuie comportament antsocial, violent sau deranjant.
Telefoanele mobile trebuie oprite sau pastrate pe modul silenaos pe toata durata
spectacolului si nu pot f utlizate in acest tmp, deoarece lumina de fundal ii poate deranja
pe ceilalt client.
HAPPYCINEMA® poate refuza vânzarea de bilete sau produse din zona Lobby către
persoanele care au antecedente în cinematograf şi au încălcat anterior regulile și
regulamentele interne sau care au fost prinse în tentatve de înregistrarea operelor
cinematografce.
Persoanele care nu au un bilet valid vor f nevoite sa paraseasca sala de cinema. In cazul
parasirii temporare a salii de cinema, biletele trebuie pastrate pentru a putea reintra in sala.
Clienai trebuie sa respeite numarul randului si loiului insiris pe bilet.
Clienti sunt singurii responsabili de bunurile personale. HAPPYCINEMA® nu este
raspunzatoare pentru bunurile personale pierdute, furate sau striiate.
Vă rugăm să nu lăsaţi copiii cu vârsta mai mică de 14 ani nesupravegheaţi în incinta
cinematografului. Happy Cinema îşi rezervă dreptul de a interziie aiiesul în iinematograf
iopiilor sub 14 ani daiă aieşaa nu sunt însoţiţi de un adult.
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ACCESUL MINORILOR IN CINEMATOGRAF SE FACE DUPA CLASIFICAREA FILMELOR
HAPPYCINEMA® va aduce la cunostnta certfcari ale Centrului Natonal al Cinematografei
(CNC) cu privire la clasifcarea flmelor. HappyCinema este obligata sa respecte aceste
clasifcari si nu va permite accesul persoanelor care sunt, in opinia angajatlor HappyCinema
sau/si conform actelor de identtate, sub varsta minima pentru vizionarea spectacolului.
HAPPYCINEMA® isi rezerva dreptul de a iere ilienalor sa isi dovedeasia varsta si nu va
permite aiiesul in salile de speitaiol persoanelor iare sunt ionsiderate a nu avea varsta
minima neiesara si/sau nu o pot dovedi.
Parinai/tutorii sunt singurii responsabili pentru iopilul (iopiii) lor, chiar daca nu ii insotesc
in sala de cinema.

CNC ACORDA URMATOARELE CLASIFICARI FILMELOR:
AG – audienta generala;
AP-12 – acord parental pentru copiii sub 12 ani – accesul in sala a copiilor sub 12 ani este
permis doar cu acordul sau impreuna cu un parinte/tutore
N-15 – nerecomandat copiilor sub 15 ani - este necesar ca un adult sa fe prezent in
momentul achizitonarii biletelor si sa consimta vizionarea flmului cu ratng N15 de catre
copiii sub 15 ani
IM-18 – accesul persoanelor sub 18 ani este strict interzis, chiar si insotte de un
parinte/tutore.
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HAPPYCINEMA® VA INFORMEAZA CA:
Cinematograful HAPPYCINEMA® și toate zonele adiacente sunt dotate cu sistem de
supraveghere iu iiriuit înihis.
IN INTERIORUL CINEMATOGRAFULUI HAPPYCINEMA® SUNT STRICT INTERZISE:


Filmatul si fotografatul in interiorul cladirii fara acordul explicit al conducerii
cinematografului. Nu este permisa introduierea in salile de iinema a iamerelor de
flmat sau a altor eihipamente de inregistrare. Acestea vor f confscate si verifcate
de catre managerul de serviciu. De asemenea HAPPYCINEMA® isi rezerva dreptul de
a anunta Polita Romana.



Fumatul (inclusiv tgarile electronice sau artfciale sau orice dispozitv de fumat sau
vapat) – cu excepta zonelor special amenajate, in cazul in care acestea exista. In
interiorul iinematografelor HAPPYCINEMA® fumatul este striit interzis . Persoanele
care nu respecta aceasta regula vor f nevoite sa paraseasca incinta cinematografului
fara a le f returnata contravaloarea biletelor sau a produselor achizitonate.



Accesul în incinta HAPPYCINEMA® cu orice fel de substante ilegale. Orice persoana
asupra careia vor f depistate substante ilegale va f nevoita sa paraseasca incinta
cinematografului. Oriie astel de iniident va f raportat iatre Poliaa Romana.



Accesul in salile de cinematograf cu produse alimentare si/sau orice fel de bauturi
(alcoolice sau nealcoolice) achizitonate din alta parte decat de la barul
HAPPYCINEMA®. In acest sens, angajati HappyCinema au dreptul sa intrebe clienti
cu privire la contnutul cumparaturilor sau al bagajelor.
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Ualizarea telefonului mobil pentru convorbiri telefonice pe toata durata
spectacolului.



Accesul in cinematograf cu animale de companie.



Accesul in salile de spectacole cu bagaje voluminoase care pot impiedica miscarea
celorlalte persoane printre randuri, cauzand situati periculoase in cazul unor
potentale evacuari.



Aiiesul iu oriie ap de arma: obiecte ascutte (cutte, lame, sabii, etc), arme de foc
sau orice alte arme sau obiecte care pot f folosite pe post de arma si care pot pune
in pericol siguranta clientlor HAPPYCINEMA®. Orice persoana asupra careia vor f
depistate arme va f nevoita sa paraseasca incinta cinematografului. Oriie astel de
iniident va f raportat iatre Poliaa Romana.



Deteriorarea sau distrugerea voluntara a proprietati cinematografului, inclusiv
asezarea picioarelor pe scaunele de cinematograf sau pe alte obiecte de mobilier
apartnand HAPPYCINEMA®.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE:
Datele furnizate de iatre iliena sunt striit ionfdenaale.
SC Inspire Through SRL si Intech Solutons SRL se angajeaza in fata clientlor sai sa nu
furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utlizeze strict pentru uzul
relatei de afaceri dintre client si SC Inspire Through SRL, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
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Datele dumneavoastra personale vor putea f utlizate de catre SC Inspire Through SRL si
Intech Solutons SRL pentru confrmarea comenzilor, informarea prine-mail, posta sau alte
mijloace de comunicare despre actunile ulterioare, realizarea de rapoarte statstce etc.
SC Inspire Through SRL si Intech Solutons SRL se obliga sa respecte drepturile
dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa
contact@happycinema.ro, se obligal sa rectfce, actualizeze, blocheze sau stearga, in mod
gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitilor Legii nr. 677/2001, privind
protecta persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulate a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.
*
In cazul in care un client sau grup de client incearca sa incalce prezentul set de reguli,
HAPPYCINEMA® isi rezerva dreptul de a-l(i) evacua din cinematograf fara a ii (le) f returnata
contravaloarea biletelor sau a produselor achizitonate si de a lua oriie masura neiesara
pentru a preveni inialiarea regulilor. Aceste masuri pot f duce chiar la interdicte sau la
actuni legale.
VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI VA DORIM VIZIONARE PLACUTA!
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