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REGULAMIN KONKURSU „WYŚLIJ LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” W KINACH HELIOS. 

 
Napisz lub narysuj list do Świętego Mikołaja i wygraj supernagrody. 

 
Regulamin określa zasady organizacji konkursu prowadzonego w ramach akcji „ Mikołajki w kinach Helios” w kinach 

Helios o nazwie „Wyślij list do Świętego Mikołaja” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

I. ORGANIZATOR I ZAKRES TERYTORIALNY I CZASOWY KONKURSU 
 

1. Organizatorem Konkursu „Wyślij list do Świętego Mikołaja” zwanego dalej Konkursem, jest spółka Helios S.A.  
z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS 0000005092, NIP 725-14-82-632 Regon 
471544933. 

2. Konkurs będzie prowadzony we wszystkich kinach należących do sieci kin Helios w Polsce, wymienionych na 
stronie www.helios.pl. oraz w Regulaminie w pkt. VII.  

3. Konkurs trwa od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku. 
4. Zasady konkursu i zadanie konkursowe jest opisane w pkt. II. Regulaminu: „Postanowienia szczególne dotyczące 

Konkursu.” 
5. Formularz „Listu do Mikołaja”, uprawniający do udziału w Konkursie, zwany dalej Kuponem Konkursowym lub 

Kuponem będzie wydawany przez pracownika kina w momencie zakupu biletu na dowolny seans w okresie od 3 
do 6 grudnia  2016 r., z zastrzeżeniem, że na jeden zakupiony bilet przypada jeden wydany Kupon. 

6. Osoby, które zakupiły bilet online na seanse w okresie od 3 grudnia do 6 grudnia, celem wzięcia udziału  
w Konkursie powinny zgłosić się po Kupon Konkursowy do pracownika kasy. Warunkiem wydania Kuponu jest 
okazanie biletu zakupionego na film w kinie Helios wyświetlany w dniach 3-6 grudnia 2016 r. 

7. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych 
od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie 
pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 
919 – 921. 

10. Ilekroć mowa w Regulaminie jest o Uczestniku Konkursu, jeżeli jest to uczestnik nieposiadający lat 13, i jeżeli 
mowa jest o konieczności jego działania przez przedstawiciela ustawowego, rozumie się przez Uczestnika 
Konkursu również tego przedstawiciela ustawowego.  

 
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU 

 
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez osobę, która dokonała w okresie od 3 do 6 grudnia 2016, 

zakupu biletu na film w kinie Helios, zadania konkursowego, którym jest: napisanie lub narysowanie „Listu do 
Mikołaja” na formularzu otrzymanym w kinie, o którym mowa w pkt I ustęp 5. 

2. ZADANIE KONKURSOWE - Celem wzięcia udziału w Konkursie, należy wykonać łącznie następujące czynności: 
 
1) napisać lub narysować (można łączyć obie formy), List do Mikołaja w miejscu wskazanym na Kuponie 

Konkursowym, 
2) wypełnić na Kuponie właściwe miejsce dotyczące swoich danych osobowych, oraz podpisać Kupon  
3) następnie wypełniony poprawnie Kupon, należy wrzucić do wystawionej w kinie Helios urny najpóźniej do 9 

grudnia 2016 roku włącznie. 
 

3. Nagrodami w Konkursie są:  
 

a) w każdym kinie Helios 1 urządzenie o nazwie „YESdzik V2‘’ – pojazd elektryczny o wartości jednostkowej 1488,30 
zł brutto. Wartość urządzenia zawiera 10 % podatek od nagród.  

b) 1 nagroda w całej sieci kin Helios - jeden voucher na wczasy rodzinne z portalu „wakacje.pl” o wartości 16 500 
złotych brutto. Wartość wczasów została powiększona o 10% podatek od nagród. 
 

4. Wartość nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 %. Wartość 
podatku od nagród uiści Organizator Konkursu.  

5. Zasadą jest, że w każdym kinie zostanie wyłoniony laureat – zwycięzca Konkursu w danym kinie, który otrzyma 
nagrodę: „YESdzik V2” Celem rozstrzygnięcia Konkursu w danym kinie i przyznania nagród „YESdzik V2‘’  
w każdym kinie Helios, zostaną powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe w składzie 3 pracowników 

http://www.helios.pl/
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każdego z kin Helios, w którym prowadzony jest konkurs, które dokonają weryfikacji prawidłowości zgłoszeń  
i wyboru prac konkursowych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru 
zgłoszonych propozycji. 

6. Wszystkie prace zgłoszone prawidłowo przez Uczestników Komisja Konkursowa oceniać będzie według 
kryterium: kreatywności, oryginalności, estetyki oraz pomysłowości.  

7. Prace o treści wulgarnej, ośmieszającej, rasistowskiej, godzącej w czyjekolwiek dobre imię, lub o treści w inny 
sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub stanowiące wyłącznie plagiat innego dzieła lub pracy 
będą dyskwalifikowane. 

8. Organizator wyłoni zwycięzcę Konkursu w każdym kinie i ogłosi nazwiska zwycięzców na stronie www.helios.pl,  
w terminie od 16 do 19 grudnia 2016 r. oraz drogą telefoniczną.  

9. Sposób wyboru Laureata Konkursu sieciowego: Spośród zwycięzców Konkursu w każdym kinie zostanie 
wyłoniona jedna praca, której autor otrzyma nagrodę główną: Voucher na wczasy rodzinne z portalu „wakacje.pl”  
o wartości 15 000 zł. 

10. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody głównej „Voucher na wczasy rodzinne z portalu „ 
wakacje.pl” o wartości 15 000 zł. w Dziale Marketingu i Reklamy Helios zostanie powołana przez Organizatora 
Komisja Konkursowa w składzie 3 pracowników działu, którzy dokonają weryfikacji prawidłowości zgłoszonych 
prac  
i dokonania wyboru jednej wygranej. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru 
zgłoszonych propozycji. 

11. Laureaci zostaną poinformowany o wynikach Konkursu telefonicznie oraz pocztą e-mail w terminie do 19.12.2016.  
12. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.helios.pl 
13. Nagroda „YESdzik V2‘’ będzie do odebrania w kinie, w którym został złożony Kupon. 
14. Nagroda „Voucher na wczasy rodzinne z portalu „wakacje.pl” o wartości 15 tysięcy złotych brutto” zostanie 

wysłana pocztą za potwierdzeniem odbioru. 
15. Wygrywający traci prawo do nagrody, jeśli nie zostanie odebrana w terminie 28 dni od daty ogłoszenia listy 

zwycięzców na www.helios.pl.  
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem 

powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu 
email, na który zostało wysłane powiadomienie  o nagrodzie.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego 
uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu 
oraz za wszelkie zmiany tych danych.  

18. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem, oryginał zakupionego biletu, o którym mowa w § 3. Laureat niepełnoletni zobowiązany jest stawić się 
wraz z opiekunem prawnym.  

19. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. 
Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.  

20. Odpowiedzialność z tytułu właściwego i zgodnego z ofertą przebiegu wycieczki ponosi Fundator nagrody 
wskazany w §1 pkt., 2 przy czym zastrzega się, że w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Fundatora 
niemożliwe jest zapewnienie którejś z atrakcji przewidzianych w programie wycieczki, o którym mowa w § 9, 
Fundator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić inną atrakcję o podobnej wartości. 

 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  
2. Uczestnikami Konkursu mogą być: 
1) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które również mogą brać udział  

w konkursie, reprezentując pracę dzieci do lat 13 
2) osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

które mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych,  
i muszą dołączyć do Kuponu oświadczenie opiekuna prawnego o treści  

3. Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 muszą posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
i spełniać  warunki określone w Regulaminie.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz 
rodzeństwo.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik przystępując 
do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania 
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

http://www.helios.pl/
http://www.helios.pl/
http://www.helios.pl/
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/rodzice/0,0.html
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7. Jeżeli laureatem konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunkiem realizacji nagrody głównej „Voucher na wczasy 
rodzinne z portalu „wakacje.pl” o wartości 15 000 zł., jest uczestnictwo w wycieczce osoby pełnoletniej, w postaci 
opiekuna prawnego laureata lub osoby przez opiekunów wskazanej.  

8. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup biletu na dowolny seans w kinie Helios w dniach od 3 grudnia do 6 
grudnia 2016 r. według aktualnego cennika i zachowanie biletu 

9. W konkursie nie mogą brać udziału bezpłatne zaproszenia, wydawane przez Helios S.A. czy zaprzyjaźnione 
media. Wyjątkiem jest „Mój 1 bilet do kina” z seansu „Pierwszy raz w kinie”  

10. W konkursie nie mogą brać udziału bilety grupowe i grupowe szkolne. 
11. Poprzez poprawne wykonanie zadania konkursowego, rozumie się: 
a) napisanie lub narysowanie (można łączyć obie formy), Listu do Mikołaja w miejscu wskazanym na Kuponie 

Konkursowym, 
b) wypełnienie na Kuponie we właściwym miejscu pozycji dotyczących swoich danych osobowych, oraz podpisanie 

Kuponu,  
c) następnie wrzucenie wypełnionego poprawnie Kuponu do wystawionej w kinie Helios urny najpóźniej do 9 grudnia 

2016 roku włącznie. 
11. Każdy uczestnik może wypełnić wyłącznie jeden Kupon Konkursowy. 
12. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią jest wyrażenie przez opiekuna prawnego 

zgody na: 
 

a) na udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie: „Wyślij list do Mikołaja”, znam treść Regulaminu Konkursu  
i akceptuję w pełni jego treść i warunki. 

b) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych  
w Regulaminie i upoważniam Organizatora do tego”.  

 
13. Zgoda może być wyrażona przez złożenie przez opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia o treści: 

 
 
„ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), jako opiekun prawny (należy wskazać stosunek prawny: np. rodzic, opiekun, 
itp.) niepełnoletniego (należy wskazać dane Uczestnika), i wyrażam zgodę: 
 
a) na udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie: „Wyślij list do Mikołaja”, znam treść Regulaminu Konkursu i 

akceptuję w pełni jego treść i warunki. 
b) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych w 

Regulaminie i upoważniam Organizatora do tego”.  
 
 
lub: 
 
 
„ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), jako opiekun prawny (należy wskazać stosunek prawny: np. rodzic, opiekun, 
itp.) niepełnoletniego (należy wskazać dane Uczestnika), wyrażam zgodę na czynności opisane w pkt. III ppkt. 11 a) i 
b) Regulaminu Konkursu „Wyślij List do Świętego Mikołaja” w Kinach Helios. 
 
 
Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika niepełnoletniego jest stawienie się Uczestnika celem odbioru nagrody 
wraz z opiekunem prawnym lub samodzielnie, pod warunkiem posiadania i przekazania Organizatorowi, najpóźniej 
podczas odbioru nagrody pisemnej zgody opiekuna na odbiór nagrody przez Uczestnika. 
 

IV. DANE OSOBOWE 
 

1. Uczestnicy Konkursu, wypełniając Kupon i podając swoje dane osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę  
i upoważniają Organizatora, do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania 
przyznanych nagród oraz innych celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
stanowi warunek udziału w konkursie.  

2. Uczestnik Konkursu powinien złożyć oświadczenie, czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od 
Organizatora, przez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi (tak/nie) w miejscu wskazanym na Kuponie 
Konkursowym. Nieumieszczenie odpowiedzi oznacza wyrażenie braku zgody.   

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane przez niego, jako Administratora, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami). 
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5. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, opiekun prawny Uczestnika ma prawo złożyć oświadczenie 
w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub adres kina, w którym przeprowadzany jest konkurs, iż nie 
wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. Po złożeniu tego 
oświadczenia dane te zostaną usunięte i nie będą przetwarzane. 

 
V. PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Każdy z Uczestników Konkursu oświadcza, że jeżeli jest jedynym i wyłącznym autorem pracy i że przysługuje mu 

do niego pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych, nieograniczonych prawami osób trzecich. 
2. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich do 

treści dzieła na Organizatora bez konieczności uiszczania przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego odpowiedzi, w tym dzieła przez 

Organizatora bez konieczności uiszczania przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia, w formie druku,  
w sieci Internet, lub w formie słownomuzycznej. 

4. Przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do dzieła nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie  
i dotyczy następujących pól eksploatacji: druku, sieci Internet, oraz innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, dźwiękowe, elektroniczne, oraz upoważnia Organizatora do 
wykorzystywania tekstu w materiałach reklamowych i marketingowych. 

5. Uczestnik Konkursu zezwala jednocześnie na dokonywanie opracowań, modyfikacji i tłumaczeń przedłożonego 
listu do Mikołaja do celów informacyjnych i reklamowych Organizatora, bez konieczności uiszczania przez 
Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia.  
 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane 
na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu: 

a) listem poleconym na adres Helios S.A siedziba Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 
b) pocztą e-mail, na adres marketing@helios.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres 
numer telefonu oraz dokładny opis wskazującym na powód reklamacji. 

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

4. W zakresie jakości nagród odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub gwarancji ponosi dostawca nagród, czyli: 
a) Gyroscope sp. z o.o. S.K.; Pl. Wolności 11; 62-500 Konin, Polska 
b) Enovatis S.A.; ul. Matejki 12; 80-232 Gdańsk 

 
VII. LISTA KIN NALEŻĄCYCH DO SIECI KIN HELIOS W POLSCE, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KONKURS. 

 
a) Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 
b) Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok  
c) Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok  
d) Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok  
e) Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała  
f) Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz  
g) Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza  
h) Helios Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk  
i) Helios Gdańsk, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk 
j) Helios Gdynia (Centrum Riwiera), ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia  
k) Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno  
l) Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
m) Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz  
n) Helios, al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra 
o) Helios, ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz  
p) Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
q) Helios Kielce, Ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce  
r) Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin  
s) Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica  
t) Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin  
u) Kino Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź  
v) Kino Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz  
w) Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn  
x) Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole  
y) Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła  
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z) Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski  
aa) Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock  
bb) Kino Helios, ul Pleszewska 1, 61-136 Poznań 
cc) Kino Helios, ul. W. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl 
dd) Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom  
ee) Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów  
ff) Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów  
gg) Helios, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce  
hh) Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec  
ii) Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice  
jj) Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin  
kk) Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin  
ll) Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew  
mm) Kino Helios, ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
nn) Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 
oo) Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55 – 040 Bielany Wrocławskie 

 
 
 

 


