
REGULAMIN AKCJI „Świętuj z nami 15-lecie Kina Helios w Gdańsku – najstarszy bilet do kina”

Przed przystąpieniem do Akcji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie
www.helios.pl oraz zaakceptować go.

§1
Definicje

Helios/Helios S.A. – spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17
zarejestrowana  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi-Śródmieścia  w  Łodzi  XX  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005092, o numerze identyfikacji podatkowej NIP
725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, (nosząca
wcześniej nazwę Kinoplex) zwany dalej „Organizatorem”.
Akcja  „Świętuj  z  nami  15-lecie  Kina  Helios  w  Gdańsku  -  najstarszy  bilet  do  kina”–  akcja
zorganizowana przez Helios S.A., polegająca na poszukiwaniu najstarszego biletu  zakupionego na
seans do kina Helios zlokalizowanego w Centrum Handlowym Alfa w Gdańsku.
Miejsce prowadzenia akcji/Kino – Kino Helios w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41 C, 80-391 Gdańsk
(noszące wcześniej nazwę Kinoplex).
Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która jest posiadaczem biletu zakupionego na seans do kina Helios

w Gdańsku C.H. Alfa w okresie od pierwszego dnia funkcjonowania kina, czyli 16.10.2002 r.
Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin Akcji Helios.

§2
Informacje

1. Akcja trwa od dnia 16 marca 2018 r. do dnia 03 kwietnia 2018 r.
2. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły lat 13.
3. W przypadku Uczestników - osób niepełnoletnich, tj. osób, które w dniu wzięcia udziału w Akcji
nie ukończyły 18 lat, obowiązują następujące dodatkowe zasady opisane w pkt. 4 i 5 poniżej 
4. Warunkiem odbioru nagrody przez osobę niepełnoletnią jest dostarczenie do Kina pisemnego
oświadczenia opiekuna prawnego Uczestnika, 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 udział 
(dane uczestnika) w Akcji o nazwie: „Świętuj z nami 15-lecie Kina Helios w Gdańsku”, znam treść 
Regulaminu Akcji i akceptuję w pełni jego treść i warunki.” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich i Uczestnika (dane uczestnika)i upoważniam Organizatora do przetwarzania danych 
osobowych moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych w Regulaminie.”
5. 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.
6. Biorąc udział w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża 
zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. 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.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, w tym art. 919 – 921.

§3
Warunki uczestnictwa w Akcji i przyznania nagrody

1. Warunkiem przystąpienia do Akcji (stanie się Uczestnikiem Akcji) jest:

a. Posiadanie  oryginału  biletu  zakupionego  na  seans  do  kina  Helios  w  Gdańsku,
zlokalizowanego w Centrum Handlowym Alfa.
b. Dostarczenie oryginału biletu do Kina i udostępnienie go pracownikom Kina celem wykonania
kopii biletu
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2. Zwycięzcą Akcji zostanie ten Uczestnik, który dostarczy do Kina najstarszy bilet na seans 
zakupiony do Kina, a laureatami II-go i III-go miejsca Uczestnicy, którzy dostarczą do Kina drugi i 
trzeci w kolejności najstarszy bilet zakupiony do Kina.
3. Nagrodami w Konkursie dla Zwycięzców są:

a) dla Zwycięzcy – Laureata I miejsca – hulajnoga elektryczna o wartości 1200 zł brutto;
b) dla Laureata II miejsca – voucher na weekend dla dwóch osób w hotelu Primavera w 

Jastrzębiej Górze o wartości 600 zł brutto;
c)  dla Laureata III miejsca – voucher na metamorfozę w MarinaDay Spa o wartości 300 zł 

brutto;

oraz nagrody pieniężne w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej. Przed wydaniem nagrody, o 
której mowa powyżej, Organizator Konkursu potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 
10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od 
wygranych w Konkursach.

4. Celem  rozstrzygnięcia  Akcji  i  przyznania  nagród,  w  Kinie  Helios  w  Gdańsku  zostanie
powołana  przez  Organizatora  Komisja  w  składzie  3  pracowników  Kina,  która  dokona  weryfikacji
zgłoszonych do akcji biletów.
5. Organizator wyłoni w terminie do 05 kwietnia 2018 r. Zwycięzcę Akcji oraz laureatów II–go i
III– go miejsca.
6. Laureaci I-go, II-go i III-go miejsca zostaną poinformowani o wynikach Akcji telefonicznie i/lub
pocztą e-mail w terminie do 07 kwietnia 2018 r.
7. Informacja  o  Laureatach  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  www.helios.pl  w
terminie do 07 kwietnia 2018 r.
8. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi osobiście w biurze Kina Helios w Gdańsku w ciągu
7 dni od daty ogłoszenia wyniku akcji.

§4
Dane osobowe

1. Uczestnicy Akcji dostarczając bilet do kina i podając swoje dane osobowe, wyrażają 
jednocześnie zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów 
organizacji Akcji, wydania przyznanej im  nagrody oraz innych celów związanych z realizacją Akcji. 
2. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy 
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych 
osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami).

§5
Warunki odbioru nagrody

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora 
niemożności powiadomienia laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez 
Uczestnika błędnego numeru telefonu lub jego zmiany w czasie trwania Akcji lub podania błędnego 
adresu e-mail Uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
3. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora, celem odbioru nagrody.

§6
Reklamacje i odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, w tym wyłonienia Zwycięzców, mogą być 
składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji:

a) listem poleconym na adres Kino Helios Galeria Alfa, ul. Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk.
b) pocztą e-mail, na adres:  gdansk@helios.pl 
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2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego 
reklamację, a także numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 
pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.


