
 

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu „Listy serdeczne”. 

 

I. Organizator, zakres terytorialny i czasowy Konkursu  
 

1. 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. 

 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie kina/ Helios Opole Pl. Kopernika 17, 45-040 Opole, zwanego dalej: 

„Kinem”.  

 

3. Konkurs trwa od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. 

 

4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

5. 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. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym 

art. 919 – 921. 

 

 

II. Postanowienia szczególne dotyczące konkursu 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup biletu (w kasie Kina bądź online) na seans filmu 

 „Listy do M.3” według aktualnego cennika (w konkursie nie biorą udziału bilety zakupione na sens specjalny 

z cyklu Kino Kobiet) w okresie od 9 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku 

 

2. Zakupiony bilet należy zachować w oryginale. 

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunki określone powyżej oraz wykonać zadanie konkursowe. 

 

4. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu, w którym chcemy okazać swą serdeczność drugiej osobie. 

Długość listu minimum 300 wyrazów, pisane ręcznie. 

  

 

5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedno zadanie konkursowe. 

 

6. Nagrodą w konkursie jest: 

 

   - I miejsce trzydniowy pobyt w Hotelu Spa Dębowe Wzgórze Pokrzywna 48, 46-267 Jarnołtówek  o            

wartości 530zł ufundowany przez Hotel Dębowe Wzgórze 

 

   - II miejsce Voucher na kolację dla dwojga w restauracji Hotelu De Silva ul. Powolnego 10,  

     45-078 Opole, ufundowany przez Hotel De Silva           

 

   - III miejsce gadżety filmowe o wartości nie przekraczającej 50 zł.  

 

 

7.  Zadania konkursowe z dopiskiem  Konkurs „Listy serdeczne”  należy dostarczyć do biura kina Helios w   

Opolu bądź przesłać na adres mailowy opole@helios.pl do dnia 3 grudnia 2017 roku. 

      Liczy się data faktycznego dostarczenia prac. 

 8. Celem rozstrzygnięcia Konkursu w Kinie i przyznania nagród zostanie powołana przez Organizatora Komisja   

Konkursowa w składzie 3 pracowników kina Helios w Opolu, która dokona weryfikacji prawidłowości 
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zgłoszeń i wyboru prac konkursowych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i 

wyboru zgłoszonych propozycji. 

 

9. Wszystkie prace zgłoszone prawidłowo przez Uczestników Komisja Konkursowa oceniać będzie według 

     kryterium: kreatywności, oryginalności oraz pomysłowości.  

     Prace o treści wulgarnej, ośmieszającej, rasistowskiej, godzącej w czyjekolwiek dobre imię, lub o treści w inny 

sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego bądź stanowiące wyłącznie plagiat innego dzieła lub 

pracy będą dyskwalifikowane. 

 

10. Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu i ogłosi ich nazwiska na stronie www.helios.pl w terminie do dnia  

8 grudnia 2017 roku oraz drogą telefoniczną powiadomi laureatów konkursu. 

 

11.Wszystkie nagrody będą do odebrania w biurze kina Helios w Opolu. 

 

12. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeśli nie odbierze jej w terminie 28 dni od daty ogłoszenia 

zwycięzcy na www.helios.pl . 

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem 

powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu numeru 

telefonu. 

 

14. 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. 

 

15. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną 

nagrodę. 

 

16. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.  

 

 

III      Warunki uczestnictwa 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;  

 

c)  pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które również mogą brać 

udział w konkursie, reprezentując pracę dzieci do lat 15 zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

spełniające warunki określone w Regulaminie; 

 

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 

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.  

 

5. 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.  
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6. W konkursie nie mogą brać udziału bezpłatne zaproszenia, wydawane przez Helios S.A. czy zaprzyjaźnione 

media.  

 

7. W konkursie nie mogą brać udziału bilety grupowe i grupowe szkolne. 

 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią jest wyrażenie przez opiekuna prawnego 

zgody na: 

 

   a)udział (dane uczestnika) w Konkursie o nazwie: „Listy serdeczne” w kinie Helios w Opolu  

 

   b)przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i (dane Uczestnika) na zasadach              

wskazanych w Regulaminie i upoważniam Organizatora do tego”. Znam treść Regulaminu Konkursu i 

akceptuję w pełni jego treść i warunki. 

 

Zgoda może być wyrażona przez złożenie przez opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego 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 czynności opisane w 

paragrafie 3 pkt. 8 a) i b) Regulaminu Konkursu „Listy serdeczne” 

 

9. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika niepełnoletniego jest stawienie się Uczestnika celem odbioru 

nagrody wraz z opiekunem prawnym/przedstawicielem ustawowym lub samodzielnie, pod warunkiem 

posiadania i przekazania Organizatorowi, najpóźniej podczas odbioru nagrody pisemnej zgody opiekuna na 

odbiór nagrody przez Uczestnika. 

 

 

IV.       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 Opole ul. Pl. Kopernika 17; 45-040 Opole 

 

       b)  pocztą e-mail, na adres opole@helios.pl 

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres, 

numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

 

3. Organizator w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 

pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

 

 

 


