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REGULAMIN KONKURSU „CAŁA NADZIEJA W REBELII” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Cała nadzieja w Rebelii”, zwanego dalej "Konkursem" jest Helios S.A.  
z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS 0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933, 
zwana dalej "Organizatorem". 
 

2. W konkursie biorą udział następujące kina Organizatora: 
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) 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) Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin  
s) Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica  
t) Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin  
u) Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź  
v) 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  
z) Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski  
aa) Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock  
bb) Helios, ul Pleszewska 1, 61-136 Poznań 
cc) 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) Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew  
mm) 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 

  
3. Nagrodami konkursowymi są 3 dwuosobowe wycieczki na wystawę Star Wars Identities do Londynu  

o wartości 3.300 zł każda (wartość nagrody zawiera 10 % podatek od nagród) oraz 10 zestawów gadżetów 
filmowych o wartości 220 zł każdy (wartość nagród rzeczowych  zawiera 10 % podatek od nagród). 

4. Fundatorem Nagród konkursowych w Konkursie jest HELIOS S.A.  
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5. Wycieczka odbędzie się w ustalonym przez obie strony (Uczestników i Podmiot realizujący wycieczkę) terminie, 
jednak nie później niż do 31 maja 2017 roku, termin zostanie ustalony ze zwycięzcami po ogłoszeniu wyników. 
Szczegółowa oferta wycieczki i szczegóły dotyczące nagród znajdują się w regulaminie w § 6 i 10. 

6. Zadania konkursowe należy wysyłać na adres email: lotr1@helios.pl, w terminie określonym w § 3 i 4 regulaminu 
na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.  
8. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  
W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek 
z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie  i  prawo do nagród. 

9. 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.  

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

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 
 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  
2. Uczestnikami Konkursu mogą być: 
a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

które mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych. 
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. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na 
rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

5. Jeżeli laureatem konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunkiem realizacji wycieczki jest uczestnictwo w wycieczce 
osoby pełnoletniej, w postaci opiekuna prawnego laureata lub osoby przez opiekunów wskazanej.  

 
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup biletu w kinie Helios na dowolny seans filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – 

historie” wyświetlany w kinach Helios (wymienionych w § 1 ust. 2) od 14 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017 roku,  
w dowolnej z poniższych, jego odmianach: 
 

a) Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / dubbing / 3D 
b) Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / napisy / 3D 
c)     Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / dubbing / 3D Dolby Atmos 
d) Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / napisy / 3D Dolby Atmos 
e) Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / dubbing 
f)     Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie / napisy 

 
2. Zakupiony bilet należy zachować w oryginale.  
3. Seanse wymienionych w pkt. 1 tytułów filmów będą wyświetlane w kinach Helios tylko zgodnie z aktualnym ich 

repertuarem. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania wyświetlania seansów filmów wymienionych  
w pkt. 1 przed upływem okresu wyszczególnionego w § 3 pkt 1.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać warunki określone powyżej oraz poprawnie: 
a) wykonać zadanie konkursowe  
b) wysłać wykonane zadanie konkursowe zachowując warunki zgłoszenia (zgoda 

opiekuna, jeżeli jest potrzebna, i dowód nabycia biletu - patrz pkt 6 i 7 poniżej),  
5. Poprzez poprawne wykonanie zadania konkursowego, rozumie się: 
a) stworzenie animowanego Gifa pod tytułem „Cała nadzieja w Rebelii”, Gif powinien trwać do 15 sekund, 
b) przesłanie Gifa na adres email: lotr1@helios.pl w terminie do: 15 stycznia 2017 roku. 
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6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią jest wyrażenie przez opiekuna prawnego 

zgody na: 
a) udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie: „Cała nadzieja w Rebelii”,  
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (dane uczestnika i opiekuna prawnego) na zasadach 

wskazanych w Regulaminie i upoważnienie Organizatora do tego. 
 
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), wyrażam zgodę na: 
 
a) udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie: „Cała nadzieja w Rebelii”,  
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych w 

Regulaminie i upoważniam Organizatora do tego”, 
c) publikację zgłoszenia – Gifu na profilu Facebook Helios Polska oraz profilu Filmowy Świat Disney’a. 
 

Oświadczam, że znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i warunki. 
 
8. Warunkiem udziału w Konkursie jest również: 
a) przesłanie skanu lub czytelnej fotografii biletu - nabytego metodą tradycyjną w kasach kina Helios, 
b) skanu screen’u lub fotografii biletu elektronicznego - nabytego przez Internet 
na adres email: lotr1@helios.pl w terminie do: 15 stycznia 2017 roku. 
 
9. Ocena Gifów będzie przebiegać według następujących kryteriów: 
a) zgodność z Regulaminem Konkursu, 
b) zgodność z tematyką Konkursu, 
c) kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru, 
d) jakość Gifa na poziomie umożliwiającym jego publikację. 

 
10. Uczestnik może zgłosić animowany Gif do Konkursu, pod warunkiem, że: 
a) Uczestnik posiada zgodę każdej osoby widocznej na zdjęciu na wykorzystanie jej wizerunku (jeśli taka występuje), 

w tym udostępniania i  rozpowszechniania  jej wizerunku w sposób opisany w tymże punkcie poniżej (Organizator 
jest upoważniony do weryfikacji i żądania pisemnych zgód posiadanych przez Uczestnika), w szczególności 
 w razie publikacji Gifa przez Organizatora,   

b) Gif nie został wykonany na odpłatne zlecenie Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby, 
c) Gif nie został wykonany przy udziale członków Jury Konkursu lub pracowników Organizatora, oraz członków ich 

rodzin, 
d) Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do Gifa i wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie tych praw na 

Organizatora, 
e) Gify, które naruszą Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, nie 

zostaną dopuszczone do konkursu. 
 

11. O niedopuszczeniu Gifów do konkursu decyduje Organizator.  
12. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej 

praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu Gifem, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących jej praw 
do wizerunku, pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik. Organizator poinformuje Uczestnika o tym 
fakcie, a Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji oraz przystąpić do sprawy sądowej po stronie Organizatora jako interwenient uboczny, a także na pierwsze 
żądanie Organizatora  zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora koszty związane z naruszeniem praw 
osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty poniesione w związku  
z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz koszty związane z zasądzonymi 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej. Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową 
(lub w jakikolwiek inny sposób) o skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko niemu roszczeń wynikających  
z naruszenia ich praw. 

13. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. 
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14. Przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
uczestnika udziału w Konkursie, i oświadczeniem, że jego treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem 
chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do 
zgłoszenia do Konkursu oraz udziela zezwolenia na publikację zgłoszenia – Gifu na profilu Facebook Helios Polska 
oraz profilu Filmowy Świat Disney’a. 

15. Poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu, a jeżeli uczestnik 
jest niepełnoletni jego rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne 
udostępnianie i publikację treści zgłoszenia (w tym Gifa) na profilu Facebook Helios Polska oraz profilu Filmowy 
Świat Disney’a, oraz zgadza się na wykonanie fotorelacji z wycieczki, opublikowanie jej, nieodpłatnie.  

16. Uczestnik wyrażając zgodę opisaną powyżej zobowiązany jest przekazać zgody wszystkich osób występujących 
ewentualnie w Gifie oraz biorących z nim udział w wycieczce na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w Gifie  
i fotorelacji z wycieczki i na nieodpłatne wykonanie z ich udziałem fotorelacji z wycieczki i opublikowanie jej. 
 

§ 4. Szczegółowy Terminarz Konkursu. 
 

1. W terminie od 15 grudnia 2016 roku do 15 stycznia 2017  roku włącznie, Uczestnik wysyła zgłoszenie (wysyłka na 
adres email: lotr1@helios.pl) zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 i 4. 

2. Jury Organizatora wybiera 3 Gify najwyżej ocenione oraz 10 Gifów, których autorzy spełniający warunki opisane  
w § 3. otrzymają zestawy gadżetów filmowych. 

3. W dniu 23 stycznia 2017 roku Jury Organizatora opublikuje listę zwycięzców Konkursu na profilu Facebook Helios 
Polska oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail,  
z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe lub kontaktując się telefonicznie.  

4. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie zasady fair play Uczestników.  
W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji, w szczególności nieuczciwego lub 
nieetycznego wpływania na wybór jury. Organizator ma prawo podjąć działania temu przeciwdziałające, włącznie  
z dyskwalifikacją Uczestnika.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przesłania zgłoszeń konkursowych, o czym 
poinformuje na swojej stronie www.helios.pl oraz na profilu Facebook Helios Polska na minimum 3 dni przed 
planowanym zakończeniem Konkursu. 

 
§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

 
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki 

określone Regulaminem.  
2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu składa się z 1 etapu: 
a) Jury Organizatora wybiera 3 zgłoszenia, które według Jury będą najlepiej spełniały warunki opisane § 3. Autorzy 

3 najlepszych zgłoszeń otrzymają Nagrody konkursowe o których mowa w § 6.  
b) Jury Organizatora wybiera ponadto 10 zgłoszeń, które według Jury spełnia warunki opisane § 3 i zasługuje na 

wyróżnienie zestawem nagród w postaci gadżetów filmowych. 
3. Organizator w terminach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu opublikuje na profilu Facebook Helios 

Polska wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość 
na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe lub kontaktując się telefonicznie. 

4. Organizator, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, i/lub podejrzenia podejmowania  nieuczciwych działań 
celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo tymczasowo zawiesić prawo Uczestnika do udziału w Konkursie.  

5. W razie potwierdzenia okoliczności opisanych w pkt. 4 Organizator ma prawo podjąć decyzję  
o dyskwalifikacji Uczestnika.   

 
§ 6. Nagrody. 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) dla autorów trzech najlepszych prac: 3 dwuosobowe wycieczki na wystawę Star Wars Identities do 
Areny O2 w Londynie o wartości 3.300 zł każda, (trzy pierwsze równorzędne miejsca – czyli trzy 
najlepsze prace), których szczegółowy opis znajduje się w § 11, 

b) 10 zestawów gadżetów filmowych o wartości 220 zł każdy, które otrzymają zdobywcy miejsc 4-14, 
dla autorów kolejnych 10 najlepszych prac, 

http://www.helios.pl/
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2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty 
jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcom nie przysługuje 
uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.  

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

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 oraz § 5 
Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji 
Organizatora, który przekaże nagrodę kolejnemu Uczestnikowi, który zdaniem Jury Konkursowego wykonał 
następną w kolejności najlepszą pracę konkursową. 

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Odpowiedzialność z tytułu właściwego i zgodnego z ofertą przebiegu wycieczki, oraz bezpieczeństwo 
Uczestników  ponosi Organizator. 

9. Organizator zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego niemożliwe jest zapewnienie 
którejś z atrakcji przewidzianych w programie wycieczki o którym mowa w §9, Organizator dołoży wszelkich 
starań, aby zapewnić inną atrakcję o podobnej wartości. 

 
§ 7. Postępowanie reklamacyjne. 

 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz  

z uzasadnieniem do Organizatora na adres: reklamacje@helios.pl z dopiskiem Reklamacja „Cała nadzieja  
w Rebelii”. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców. 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.  

3. Reklamacje dotyczące nagród należy składać do Organizatora. 
 

§ 8. Ochrona danych osobowych. 
 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, 
przystępując do Konkursu.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Helios SA.  

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia  
i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawienia.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie.  

 
§ 9. Postanowienia końcowe. 

 
Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o konkursie. 

 
§ 10. Opis wycieczki. 

 
1. Nagrodami głównymi w konkursie są trzy dwuosobowe wycieczki na wystawę Star Wars Identities do Areny 

O2 w Londynie.  Wartość wycieczki to 3300 zł każda, od której należy opłacić podatek zgodnie z § 6 pkt 3. 
2. Nagroda konkursowa w postaci wycieczki, o której mowa w pkt 1 obejmuje: 

a) Przelot samolotem: Warszawa- Londyn -Warszawa 
b) Transfer uczestników z lotniska do hotelu 
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c) Transfer do O2 Areny 
d) Bilety wstępu oraz zwiedzanie Wystawy 
e) Transfer do hotelu 
f) Kolacja / nocleg 
g) Transfer na lotnisko 
h) Ubezpieczenie podróżne 

3. Koszty przejazdu na lotnisko, z którego odbywa się przelot do Londynu oraz pozostałe koszty wyżywienia 
ponosi Uczestnik.  

 
 


