
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą „HELIOS OFFY”

§ 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS 
0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933 zwana dalej Organizatorem.

1. Konkurs prowadzony jest przed seansem wyświetlanym w ramach cyklu: „Helios OFFy: Pierwszy 
ogólnopolski przewodnik po kinowym podziemiu” w następujących kinach:
1. Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 
2. Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok 
3. Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok 
4. Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok
5. Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała 
6. Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz 
7. Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
8. Helios Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk 
9. Helios (Galeria Metropolia), ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk
10. Helios Gdynia (Centrum Riwiera), ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia 
11. Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno 
12. Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
13. Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz 
14. Helios, ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz 
15. Helios, ul. Al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
16. Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
17. Helios Kielce, Ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce 
18. Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin 
19. Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica 
20. Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin 
21. Kino Helios, ul. Al. Politechniki 1, 93-590 Łódź 
22. Kino Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz 
23. Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
24. Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole 
25. Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła 
26. Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski 
27. Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock 
28. Kino Helios (Posnania), ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
29. Kino Helios (Galeria Sanowa), ul. Budzewskiego 1, 37-300 Przemyśl
30. Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom 
31. Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów 
32. Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów 
33. Helios, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce 
34. Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec 
35. Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice 
36. Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin 
37. Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin 
38. Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew 
39. Helios (Galeria Tomaszów), ul. Warszawska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
40. Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 
41. Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce
42. Kino Helios, ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin

2. Fundatorem i Realizatorem Nagród konkursowych, o których mowa w § 1 i § 5  jest spółka Helios S.A. z 
siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź

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



§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 15 lat (przy czym warunek ten musi być

spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich (tj. takich, którzy w dniu wzięcia udziału w Konkursie nie ukończyły
18 lat) dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego, wyrażonej w formie
pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  i  współpracownicy  Organizatora  oraz  jak  również
członkowie Jury Konkursu, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób.

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
a) Udanie  się  do  dowolnego kina Helios  (wymienionego w §  1)  w  terminie  określonym w § 4  niniejszego

Regulaminu
b) Zakup lub odbiór biletu na seans filmu z cyklu „Helios OFFY: Pierwszy ogólnopolski przewodnik po kinowym

podziemiu” oraz zachowanie tego biletu.
c) Prawidłowe wypełnienie i podpisanie kuponu konkursowego otrzymanego w dniu seansu.

§ 4. Szczegółowy Terminarz Konkursu.

1. Konkurs odbywa się w dniu seansu filmowego z cyklu „Helios OFFY: Pierwszy ogólnopolski przewodnik po
kinowym podziemiu” tj. w dniu 5 kwietnia.2017r. 

2. 12 kwietnia 2017 roku za pomocą korespondencji e - mail oraz na stronie internetowej www.helios.pl zostaną
ogłoszone wyniki Konkursu

§ 5. Zadanie konkursowe i Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zadanie konkursowe polega na prawidłowym wypełnieniu kuponu konkursowego, czyli  wykonaniu łącznie
następujących czynności:

a) podaniu danych uczestnika,

b) udzieleniu poprawnej  odpowiedzi  na pytanie konkursowe (wzór  kuponu stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu),

c) dołączeniu do kuponu skanu biletu na seans w terminie wskazanym w § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawnie wykonają zadanie konkursowe i spełniają wszystkie

warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Osoby biorące udział  w  konkursie  zobowiązane  są do  posiadania  ważnego  biletu  na seans w terminie

wskazanym w § 4 niniejszego Regulaminu.

http://www.helios.pl/


4. Celem  rozstrzygnięcia  Konkursu  i  przyznania  nagród  zostanie  powołane  przez  Organizatora  Jury
Konkursowe,  składające  się  z  3  pracowników  Organizatora,  które  spośród  wszystkich  kuponów
konkursowych, które otrzymały największą ilość głosów, wybierze dwóch Laureatów Konkursu.

5. Organizator, w terminie wskazanym w  § 4 niniejszego Regulaminu zawiadomi Laureata Konkursu o fakcie
uzyskania prawa do nagrody, wysyłając wiadomość na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, który został
udostępniony na kuponie konkursowym.

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  powodu  niezawinionej  przez  Organizatora  niemożności
powiadomienia  Laureata  o  wygranej,  w  szczególności  z  powodu  wskazania  przez  Uczestnika  błędnego
numeru telefonu, adresu e-mail lub ich zmiany w czasie trwania Konkursu.

7. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik konkursu może zapoznać się z protokołem
na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

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

§ 6. Nagroda w Konkursie.

1. W Konkursie do wygrania są następujące nagrody:

a) Dla Laureata, który napisze najciekawszą recenzję na wybrany z pośród przeglądu OFFowego  film –
dwudniowy wyjazd dla dwóch osób do Hotelu Alpin w Szczyrku

b) Dla Twórcy filmu, który otrzyma największą liczbę głosów w trakcie głosowania na najlepszy film z
pośród przeglądu OFFowego - dwudniowy wyjazd dla dwóch osób do Hotelu Alpin w Szczyrku

c) Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 700zł brutto.

§ 7. Warunki odbioru nagród.

1. Laureatom  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  wyboru  szczególnych  właściwości  nagrody  ani  do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2. Nagrody  zostaną  wysłane  na  adres  zamieszkania  wskazany  przez  Laureata  Konkursu,  przy  czym
Organizator zastrzega, że nie będzie wysyłał nagród poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata Konkursu
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących

po stronie laureata.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, mogą być składane w
terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu:

a) listem poleconym na adres na adres Organizatora wskazany w § 1 
b) pocztą e-mail na adres sosnowiec@helios.pl z dopiskiem: Reklamacja Konkurs Kultura Dostępna.

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. Reklamacje dotyczące jakości  i  realizacji  Nagrody należy kierować bezpośrednio do Fundatora  Nagrody
wskazanego w § 1 ust. 2, który ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. 

§ 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. 

§ 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. 

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






