
1 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Twój pies gwiazdą plakatu” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem konkursów o nazwie „Twój pies gwiazdą plakatu”, zwanych 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. Konkurs organizowany będzie w następujących kinach Organizatora : 

 

1) Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 
belchatow@helios.pl 

 
2) Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok 

alfabialystok@helios.pl 
 

3) Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok 
bialystok@helios.pl 

 
4) Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok 

bialystok.jurowiecka@helios.pl  
 

5) Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała 
bielsko@helios.pl 

 
6) Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz 

 bydgoszcz@helios.pl 
 

7) Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
dabrowa@helios.pl 

 
8) Helios Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk 

gdansk@helios.pl 
 

9) Helios (Galeria Metropolia), ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk 
gdansk.metropolia@helios.pl 

 
10) Helios Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

gdynia@helios.pl 
 

11) Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
gorzow@helios.pl 
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12) Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz 
grudziadz@helios.pl 

 
13) Helios, al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra 

jelenia.gora@helios.pl 
 

14) Helios (Galeria Amber), ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz 
kalisz@helios.pl 

 
15) Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

kedzierzyn@helios.pl 
 

16) Helios Kielce, ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce 
kielce@helios.pl 

 
17) Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica 

legnica@helios.pl 
 

18) Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin 
lubin@helios.pl 

 
19) Kino Helios, al. Politechniki 1, 993-590 Łódź 

lodz.sukcesja@helios.pl 
 

20) Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz 
nowy.sacz@helios.pl 

 
21) Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn 

olsztyn@helios.pl 
 

22) Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole 
opole@helios.pl 

 
23) Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła 

pila@helios.pl 
 

24) Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski 
piotrkow@helios.pl 

 
25) Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock 

plock@helios.pl 
 

26) Kino Helios (Posnania), ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań 
poznan@helios.pl 

 
27) Kino Helios (Galeria Sanowa), ul.  Budzewskiego 1, 37-700 Przemyśl 
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przemysl@helios.pl 
 

28) Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom 
radom@helios.pl 

 
29) Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów 

rzeszow@helios.pl 
 

30) Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów 
galeriarzeszow@helios.pl 

 
31) Helios (Galeria Siedlce), ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce  

siedlce@helios.pl 
 

32) Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec 
sosnowiec@helios.pl 

 
33) Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice 

starachowice@helios.pl 
 

34) Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin 
szczecin@helios.pl 

 
35) Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin 

szczecin.outletpark@helios.pl 
 

36) Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew 
tczew@helios.pl 
 

37) Helios (Galeria Tomaszów), ul. Warszawska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tomaszow@helios.pl 

 
38) Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

wroclaw.legnicka@helios.pl 
 

39) Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce 
wroclaw.bielany@helios.pl  

 
40) Kino Helios, ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin 

wolomin@helios.pl   

3. Fundatorem 40 zestawów Nagród konkursowych, o których mowa w § 6 niniejszego 
Regulaminu jest Partner konkursu MONOLITH FILMS. 

 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników.  

mailto:radom@helios.pl
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§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  
2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zwani dalej Uczestnikami, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające inne warunki określone w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w § 3. W przypadku dokonania zgłoszeń do 

konkursu przez osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

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

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

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

 
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) udać się do dowolnego kina Helios (wymienionego w § 1) w okresie od 
17.02.2017 r. do 3.03.2017 r., zakupić i zachować bilet na dowolny seans 
filmu „Był sobie pies.”  

b) Następnie wejść na stronę www.bylsobiepies.pl i za pośrednictwem aplikacji 
stworzyć niepowtarzalny plakat z Twoim psem w roli głównej. 

c) Plakat należy zapisać i wysłać na adres mailowy Twojego Kina Helios.  
d) Zgłoszenie należy wysłać w terminie podanym w §4, w tytule wiadomości 

wpisując: Konkurs „Twój pies gwiazdą plakatu”. 
2. W skład zgłoszenia wchodzą: 

a) Plakat zapisany w formacie jpg. 
b) dołączony bilet kinowy (w formie zdjęcia lub skanu biletu) z wybranego kina 
Helios kupionego na seans  „Był sobie pies”. 
c) oraz komplet oświadczeń z załącznika  (załącznik Oświadczenie.pdf) 
d) w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia, ponadto 
konieczne jest wysłanie wraz ze zgłoszeniem na adres ogólny kina pisemnej zgody 
opiekuna lub opiekunów prawnych, na udział w konkursie, która oznacza jednocześnie 
akceptację przez nich Regulaminu.  

3. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie  
4. W stosunku do laureata Konkursu, lub innych osób, których zdjęcia Organizator 
będzie chciał upublicznić, Organizator może żądać przekazania oryginału oświadczeń i 
zgód opisanych w regulaminie 
5. Ocena zdjęć będzie przebiegać według następujących kryteriów: 

http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/rodzice/0,0.html
http://www.bylsobiepies.pl/
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a) zgodność z Regulaminem Konkursu 
b) zgodność z tematyką Konkursu 
c) Humor w podejściu do tematu zadania 

d) Kreatywność  

e) Pomysłowość 

f) Nowatorstwo 

6. Autor może wziąć  udział  w Konkursu, pod warunkiem, że posiada pełnię praw 
autorskich do zdjęcia wykorzystywanego na potrzeby stworzenia plakatu poprzez 
aplikację znajdującą się na stronie www.bylsobiepies.pl i wyraża zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie tych praw na Organizatora 
7. Plakat, który naruszy Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy 
społeczne lub obyczajowe, nie zostaną dopuszczony do konkursu. O niedopuszczeniu 
plakatu do konkursu decyduje organizator.  
8.  W przypadku skierowania wobec Helios S.A. roszczeń przez osobę trzecią z tytułu 
naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu Plakatem ze 
zdjęciem, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących jej praw do wizerunku 
Helios S.A. odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Helios poinformuje Autora o tym fakcie, a 
Autor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji oraz przystąpić do sprawy sądowej po stronie Helios S.A. jako 
interwenient uboczny, a także na pierwsze żądanie Helios S.A. zwrócić wszelkie 
poniesione przez Helios S.A. 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. 
9. Helios S.A. poinformuje Autora drogą mailową (lub w jakikolwiek inny sposób) o 
skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko Helios S.A. roszczeń wynikających z naruszenia 
ich praw. 
10. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.  
11. Przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne 
z potwierdzeniem udziału przez uczestnika 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 
udzielenia zezwolenia na publikację zgłoszenia na Profilu Helios dla Dzieci.  
12. Poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik 
Konkursu, a jeżeli uczestnik jest niepełnoletni, to jego rodzic lub opiekun prawny 
oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści zgłoszenia na Profilu Helios 
dla Dzieci.  

 
 

§ 4 Szczegółowy Terminarz Konkursu 
 

1. W terminie od 17.02 do 3.03.2017 roku uczestnik wysyła zgłoszenie (wysyłka na adres 
ogólny kina) zgodne z warunkami opisanymi w § 3 pkt 2. 

2. Jury w kinach wybiera jeden plakat spełniający warunki opisane w § 3 ust. 5 w 
terminie do 10.03.2017 r. 
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3. W terminie do 17.03.2017 r. zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną  o  
wygranej.  

4. W terminie do 17.03.2017 r. zostaną opublikowane dane zwycięzców wraz z ich 
nagrodzonymi plakatami na profilu fb Helios dla  Dzieci.  

5. Szczegółowy repertuar seansów filmu „Był  sobie pies” objętych terminarzem 
konkursowym znajduję się na stronach internetowych Kin Helios i może się różnić w 
poszczególnych Kinach ilością seansów. 

 
 

 
§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, 

którzy spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym  Regulaminie.  
2. Organizator, spośród uczestników biorących udział w Konkursie w danym Kinie, 

wyłoni wyłącznie jednego Laureata.  
3. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w każdym z kin, o których mowa w § 1 ust. 2 

zostanie powołane przez Organizatora Jury konkursowe, składające się z 3 
pracowników Organizatora. 

4. Ocena będzie się odbywać na podstawie kryteriów wymienionych w § 3 ust.5  
5. Organizator w terminach określonych w § 4 niniejszego regulaminu zawiadomi 

zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-
mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. 

6.  Organizator w terminach  określonych w § 4 niniejszego regulaminu opublikuje na fb 
Helios Dla Dzieci listę wszystkich Laureatów wraz z ich zwycięskimi plakatami. 

7. Organizator, w przypadku naruszenia zasad regulaminu, i/lub podejrzenia 
podejmowania  nieuczciwych działań celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo 
zdyskwalifikować uczestnika, i/lub przedłużyć termin wyłonienia zwycięzcy, jednakże 
nie później niż 7 dni od terminów określonych w § 4 Regulaminu . 

8. W razie potwierdzenia okoliczności opisanych w pkt. 7 Organizator ma prawo podjąć 
decyzję o dyskwalifikacji uczestnika.   

 
 
 

§ 6. Nagrody. 
  

1. Nagrodą w Konkursie jest 42 zestawy nagród, w skład których wchodzi:  
a) 3DVD 
b) Brelok 
c) Książka  
d) Jedno z psich akcesoriów  

 
Łączna wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł brutto. 

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 
bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 
rzeczową.  
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3. Laureat konkursu nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych w wysokości 10%. 

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda 
pozostaje do dyspozycji Organizatora, który przekaże nagrodę kolejnemu 
uczestnikowi, który zdaniem Jury Konkursowego wykonał najlepszą pracę 
konkursową. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z podania 
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu błędnego adresu e-mail lub innych danych 
kontaktowych albo ich zmiany w trakcie trwania Konkursu.  

6. W celu odbioru Nagrody Laureat zobowiązany jest stawić się wraz z opiekunem 
prawnym w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W celu dokonania 
identyfikacji zwycięzcy, Laureat lub jego opiekun prawny przy odbiorze nagrody 
powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, oryginał zakupionego biletu lub 
biletów (w ilości odpowiadającej ilości wypełnionych kuponów), o którym mowa w § 
3. Ponadto Laureat zobowiązany jest, przy odbiorze Nagrody, do przekazania 
uprawionemu pracownikowi Organizatora oryginału uzupełnionego i podpisanego 
przez opiekuna prawnego Laureata oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków powoduje niemożność wydania 
Nagrody Laureatowi. 

7. 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.  
 

 
§ 7. Postępowanie reklamacyjne. 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, 

mogą być składane w terminie 14 dni od dnia opublikowania listy zwycięzców: 
a) listem poleconym na adres na adres  

DMR HELIOS S.A., ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom  
z dopiskiem: REKLAMACJA „Twój pies gwiazdą plakatu” 
lub  
b) pocztą e-mail na adres: reklamacje@helios.pl  
z dopiskiem: „Twój pies gwiazdą plakatu” 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby 
składającej reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje 
prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. 

 
 

§ 8. Ochrona danych osobowych. 
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Helios S.A. z 
siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005092. 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych 
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji, może również 
żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych. 
 
 

§ 9. Postanowienia końcowe. 
 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o Konkursie. 
2. Organizator 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. 

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

 
 

 
 

http://www.helios.pl/

