
Regulamin konkursu „Bitwa o Anglię - zostań konstruktorem makiety””

I. Organizator oraz zakres terytorialny i czasowy akcji konkursowej

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Bitwa o Anglię - zostań konstruktorem makiety” (zwanego dalej: Konkursem)
oraz fundatorem nagrody głównej jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi  (90-418),  przy Al. Kościuszki 17,
wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi  –  Śródmieścia  
w Łodzi pod numerem KRS 0000005092, posiadająca NIP: 7251482632, REGON: 471544933 oraz opłacony w
całości kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych. 

2. Konkurs będzie prowadzony w następujących kinach:

- Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin 
- Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin

     zwanego dalej Kinami;
3. Konkurs trwa od 1 września 2018 roku do 14 października 2018 roku, zgodnie z następującym harmonogramem: 
a)  1 września 2018 roku  – 7 października 2018 roku – okres, w którym celem wzięcia udziału w Konkursie należy

zakupić bilet grupowy (szkolny lub knt)  na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” lub „303. Bitwa o Anglię” i
zachować zakupiony bilet na ten film; 

b)  1  września  2018  roku  –  14  października  2018  roku  –  okres,  w  którym należy  wykonać  pracę  konkursową  i
dostarczyć ją do Biura Kina Helios przy ul. Krzywoustego 9-10 lub przy ul. Struga 42;

c) 14 października 2018 roku - zakończenie przyjmowania zgłoszeń;
d) 19 października  2018 roku – ogłoszenie listy Laureatów.
4. Przez użyte w treści Regulaminu Konkursu wyrażenia rozumie się: 
a) Autor lub Uczestnik - osoba fizyczna będąca twórcą (w rozumieniu Ustawy) pracy, zgłaszająca pracę na Konkurs; 
b) Praca – praca konkursowa wykonana przez Autora Konkursu, stanowiąca utwór w rozumieniu Ustawy; 
c) Ustawa – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.  z

dnia 2017.05.05);
d) Ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  –  Ustawa  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych

(Dz.U.2018.1000).
5. Biorąc udział  w Konkursie,  w sposób przewidziany w Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia

Regulaminu. 
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od

Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach niepogorszających
sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

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

8. Organizator  zastrzega,  że  szczególną  rolę  odgrywa  zachowanie  przez  Uczestników  zasady  fair  play.  

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby,  które ukończyły  12 lat  (przy czym warunek ten musi  być

spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie, przez co rozumie się dzień przesłania do Organizatora zgłoszenia
konkursowego), 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 klasy, 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, jak również członkowie Jury
Konkursu, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
a) zakup biletu w kasie Kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” lub „303. Bitwa o Anglię” wyświetlany w

kinie Helios wskazanym w pkt.  I.2 w okresie od 1 września  2018 roku do 7 października 2018 roku oraz
zachowanie oryginału biletu, 

b) prawidłowe wypełnienie  i  podpisanie formularza zgłoszeniowego  oraz oświadczeń,  których wzory  stanowią
załączniki nr 1 i 2  do niniejszego Regulaminu,

c) dostarczenie do Organizatora prawidłowego i pełnego Zgłoszenia, na które składać się powinny łącznie: 
• praca - makieta;

• bilet do kina, o którym mowa w pkt 5 a); 

• prawidłowo  wypełniony  i  podpisany  formularz  zgłoszeniowy  oraz  oświadczenie ,  

o których mowa w pkt 5 b); 
• w przypadku uczestników niepełnoletnich – skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, o którym

mowa w pkt 3 powyżej. 
6. Podstawą uczestnictwa w Konkursie są tylko bilety płatne (bilet szkolny lub knt), nie mogą być podstawą bilety typu

zaproszenia oraz wejściówki stanowiące wygraną w konkursach. 
7. Ponadto  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 / przedstawiciela
ustawowego każdego z Uczestników, którzy brali udział w przygotowywaniu Pracy, wyrażonej w formie pisemnej
poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.  

III. Zadanie konkursowe i zasady wyłonienia Laureatów

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu makiety przedstawiającej bitwę o Anglię.
2. Skala wykonania makiety jest dowolna, jednak powierzchnia, na której jest umieszczona nie może przekraczać

wymiarów 500x100cm. Technika pracy jest dowolna i zależy tylko od jej twórców.
3. Praca powinna być wykonana w grupie minimum 3 osobowej a jej autorzy mogą zgłosić Pracę do Konkursu, 

pod warunkiem, że:
a) osobiście stworzą i zgłoszą Pracę do Konkursu, 

b) posiadają wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy;
c) autorskie prawa majątkowe do Pracy nie zostały w żaden sposób ograniczone, w szczególności na rzecz osoby

trzeciej, 
d) praca nie została wykonana na odpłatne zlecenie Autorów lub jakiejkolwiek innej osoby, 
e) praca  nie  została  wykonana  przy  udziale  członków  Jury  Konkursu  lub  pracowników  Organizatora,  oraz

członków ich rodzin. 
f) praca posiada status amatorskiej, tj., nie została wykonana przez profesjonalne podmioty zajmujące się tego

typu działalnością. 
4. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w pkt II 5 c) powinno być dostarczone osobiście do Organizatora.
5. Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę do Konkursu.
6. Praca nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw

osób trzecich, zawierać treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających
do  nienawiści  rasowej  i/lub  etnicznej  i/lub  wyznaniowej,  propagujących  piractwo  fonograficzne  i/lub
komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, jak również nie może przedstawiać lub opisywać
sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt  oraz wszelkich
innych podobnych.  



7. Prace,  które  naruszą  postanowienia  niniejszego  Regulaminu,  przepisy  prawa  lub  ogólnie  przyjęte  normy
społeczne lub obyczajowe, a także Prace niezwiązane z tematyką Konkursu nie zostaną dopuszczenie do
Konkursu. O niedopuszczeniu Prac do Konkursu decyduje Organizator. 

8. Spośród  Prac  dostarczonych  do  Kin,  w  każdym  kinie  zostanie  wyłoniony  1  Zwycięzca  Konkursu,  
który otrzyma nagrodę w postaci:
- bezpłatnego seansu filmowego dla całej klasy (maksymalnie 30 osób) wraz z opiekunami (maksymalnie 3
osoby). Seans obejmować będzie dowolny film z bieżącego repertuaru kina w terminie od 19 października 2018
roku do 30 czerwca 2019 roku po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem konkursu.
-  zwiedzania  Portu  lotniczego  Szczecin  –  Goleniów  im.  NSZZ  Solidarność  w  Goleniowie  dla  całej  klasy
(maksymalnie 30 osób) wraz z opiekunami (maksymalnie 3 osoby). Zwiedzanie portu jest możliwe w terminie
od 19 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem
konkursu.

9. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania Nagród zostanie powołana przez Organizatora w Kinie Komisja
Konkursowa (Jury) w składzie 3 pracowników Organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń i
wyboru prac  konkursowych,  przy  czym Organizator  zastrzega  sobie  prawo do swobodnej  oceny i  wyboru
zgłoszonych propozycji.

10. Prace konkursowe będą podlegały ocenie merytorycznej uwzględniającej poniższe kryteria:
- zgodność pracy z tematyką Konkursu
- pomysłowość
- walory estetyczne
- jakość wykonania

11. Jury w terminie do 19 października 2018 roku wyłoni Zwycięzców Konkursu – Laureatów Nagrody. Decyzje
Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami Prac, które zostaną nagrodzone w
Konkursie.  Organizator  skontaktuje  się  z  Laureatem  dowolną  drogą,  wykorzystując  do  tego  celu  dane
dostarczone w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej
przez  Organizatora  niemożności  powiadomienia  Laureata  o  wygranej ,  
w  szczególności  z  powodu  wskazania  przez  niego  błędnych  danych  kontaktowych  lub  ich  zmiany  
w  czasie  trwania  Konkursu.  Podanie  przez  Autora  nieprawdziwych  lub  niekompletnych  danych  
w formularzu zgłoszeniowym może stanowić  przyczynę wykluczenia  Pracy z Konkursu,  nawet już po jego
rozstrzygnięciu. 

IV. Nagroda konkursowa

1. Nagrodą w Konkursie, w każdym z kin wymienionych  jest:
  - bezpłatny seans filmowy dla całej klasy (maksymalnie 30 osób) wraz z opiekunami (maksymalnie 3 osoby).
Seans obejmować będzie dowolny film z bieżącego repertuaru kina w terminie od 19 października 2018 roku
do 30 czerwca 2019 roku po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem konkursu.

-  zwiedzanie  Portu  lotniczego Szczecin –  Goleniów im. NSZZ Solidarność  w Goleniowie  dla całej  klasy
(maksymalnie 30 osób) wraz z opiekunami (maksymalnie 3 osoby). Zwiedzanie portu jest możliwe w terminie
od 19 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem
konkursu.

 

V. Dane osobowe

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Helios  S.A.  z  siedzibą  w  Łodzi  (90-418)  przy  al.
Kościuszki 17 („Administrator”).



2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się  poprzez  e-mail
iodo@helios.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
- w celu wykonania przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest  prawnie uzasadniony interes Administratora  (art.  6 ust.  1 pkt  f)  Rozporządzenia  ogólnego o
ochronie  danych  osobowych  2016/679  (Rozporządzenie  2016/679);  prawnie  uzasadniony  interes
Administratora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;

4. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679);

5. w  celu  ustalenia  lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi  roszczeniami  przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu.  Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia  roszczeń,
jeżeli  przetwarzanie  Pana/Pani  danych  osobowych  będzie  niezbędne  dla  ustalenia  lub  dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  oraz  prawo żądania  ich  sprostowania,  ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych  osobowych  w  państwie  członkowskim  Pani/Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo:  dostępu  do  treści  danych  oraz  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  względem
przetwarzania danych.

10. Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.

11. Przysługuje  Panu/Pani  ponadto  prawo do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  dla  celów
wskazanych w pkt 4a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

12. Podanie  danych  osobowych  jest  wymagane  przez  Administratora  w  celu  umożliwienia  uczestnictwa  w
Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

13.

VI. Oświadczenia i zgody

1. Autor poprzez zgłoszenie Pracy do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu
Konkursu oraz udziela i  przekazuje Helios S.A.  wszelkie  licencje,  prawa i  zgody na publiczne emitowanie
Pracy.

2. Poprzez zgłoszenie Pracy do Konkursu Autor oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania przesłaną Pracą przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe

do Pracy, które to prawa nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
b) przysługujące  mu  prawa  do  Pracy  obejmują  w  szczególności  prawo  do  ich  udostępniania  

i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu, 
c) przesyłając Zgłoszenie i Pracę Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za

ewentualne  naruszenie  praw  osób  trzecich  w  związku  z  rozpowszechnianiem  
i upublicznieniem Pracy 

d) zobowiązuje  się  przedstawić  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  dane  zawarte  w  nadesłanym
Zgłoszeniu, w tym oryginał uzupełnionego i  podpisanego formularza zgłoszeniowego, , na każde żądanie

mailto:iodo@helios.pl


Organizatora. W przypadku odmowy przedstawienia Organizatorowi żądnych dokumentów Uczestnik traci
prawo do nagrody. 

3. Przez zgłoszenie Pracy do Konkursu, Autor upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań: 
a. nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania Pracy, a także zdjęć z wykonanej Pracy;
b. decydowania, w imieniu Autora, o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Pracy. 

4. Z  chwilą  przesłania  Zgłoszenia,  Uczestnik  udziela  Organizatorowi  nieodwołalnej,  nieodpłatnej  licencji
niewyłącznej, łącznie z prawem do udzielania sublicencji, upoważniającej do rozporządzania i korzystania z
praw autorskich i pokrewnych do Pracy, wraz prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego.

5. Udzielona przez Uczestnika licencja, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do
terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższa licencja odnosi się do następujących pól
eksploatacji: 
a) utrwalania  jakąkolwiek  techniką  (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na  jakimkolwiek  nośniku),  

w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
c) wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 
d) publicznego  udostępniania  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  dostęp  do  utworów  w  miejscu

i w czasie przez siebie wybranym,
e) publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania 

6. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązuje się potwierdzić fakt udzielenia licencji wskazanej powyżej poprzez
podpisanie stosownej umowy z Organizatorem. W przypadku odmowy potwierdzenia licencji na piśmie Uczestnik
traci prawo do nagrody.

7. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia na stronie internetowej www.helios.pl imienia, nazwiska Autorów
Pracy, która zostanie nagrodzona w Konkursie. Organizator również ma prawo do zamieszczenia nagrodzonych
Prac na oficjalnym profilu Helios Polska na Facebooku. 

8. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej
praw  w  związku  ze  zgłoszoną  do  Konkursu  Pracą,  w  szczególności  z  tytułu  naruszenia  przysługujących  jej
autorskich praw osobistych lub majątkowych do Pracy lub naruszenia przysługujących jej innych praw do Pracy
(m.in. do opublikowanych w Pracy treści, muzyki, materiałów lub wizerunku), Organizator 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 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. 

VI. Warunki odbioru nagrody

1. O terminie i miejscu odbioru Nagrody Laureat zostanie poinformowany wraz z informacją o wynikach Konkursu.
Nagroda zostanie  przyznana po uzupełnieniu wszelkich formalności,  nie później jednak niż do 19 października
2018 roku. 

2. W celu odbioru Nagrody Laureat zobowiązany jest stawić się  w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, Laureat przy odbiorze Nagrody powinien okazać dokument tożsamości
ze zdjęciem oraz oryginał  zakupionego biletu,  o których mowa w pkt  II  5  a)  a także przekazać pracownikowi
Organizatora  oryginały  formularzy  i  oświadczeń,  o  których  mowa  w  pkt  II  5  b)  
i – w przypadku Uczestników niepełnoletnich – II 3. Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków powoduje
niemożność wydania Nagrody Laureatowi. 



3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

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

stronie Laureata. 
6. Laureat traci prawo do Nagrody jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem

odbioru Nagrody. 
7. Wykluczenie z Konkursu Pracy,  która została nagrodzona, oznacza anulowanie przyznanej  Autorowi  tej  Pracy

Nagrody.
VII. Reklamacje i odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane w
terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (tj. dnia ogłoszenia listy Laureatów): 

a) listem poleconym na adres: KINO HELIOS C.H.R Kupiec , ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin
lub KINO HELIOS Outlet Park, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin
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  (słownie:  dwadzieścia  jeden)  dni  od  otrzymania  reklamacji  rozpatrzy  zgłoszoną

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 


