
Konkurs literacki “Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa” – regulamin 

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Literackiego „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa”. 

I. Organizator i 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. Współorganizatorem konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.  

3. Konkurs trwa od dnia 03.09.2018 r. do dnia 31.10.2018r. 
4. Konkurs prowadzony jest na terenie kina Helios Opole, pl. Kopernika 17, 45-040 

Opole. 
5. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, 

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
6. 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. 

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

8. W konkursie brać mogą udział uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych, kl. III 
gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w seansie „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa” obejrzanym w kinie Helios Opole, w ramach grup 
zorganizowanych, pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

II. Nagroda konkursowa 
 
Organizatorzy przewidują przyznanie równoważnych nagród w dwóch kategoriach: 
 

 grupa I – uczniowie szkół podstawowych kl. VII ,VIII i kl.  III gimnazjów  – miejsca 1-3 

 grupa II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – miejsca 1-3 
 

Obie grupy otrzymają takie same nagrody: 

 I miejsce – 1 podwójne zaproszenie do kina Helios Opole – ważne do 31.03.2019 oraz 
zegarek FESTINA  ufundowany przez Helios S.A; 

 II miejsce – 2 podwójne zaproszenia do kina Helios Opole ważne do 30.12.2018 oraz 
książka ufundowana przez RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu; 

 III miejsce – 1 podwójne zaproszenie do kina Helios Opole ważne do 30.12.2018 oraz 
książka ufundowana przez RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. 

 



III. Zadanie konkursowe. Wybór zwycięzcy – laureata 

Konkurs polega na poprawnym i najlepszym wykonaniu zadania konkursowego – napisaniu 
pracy o charakterze literackim – recenzji filmowej dotyczącej filmu „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa” w reż. Denisa Delić’a ,  inspirowanego powieścią Arkadego Fiedlera „Dywizjon 
303”. 

1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć do pracy Metryczkę z danymi: 
Imię, nazwisko ucznia: 
Wiek i klasa: 
Pełna nazwa i adres szkoły: 
Imię, nazwisko i nr telefonu nauczyciela lub opiekuna: 

2. Prace z dopiskiem DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA należy w terminie do 
05.11.2018 roku dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data faktycznego 
dostarczenia prac) na adres: 
Kino HELIOS, 
Plac Kopernika 17, 45-040 Opole  

3. Kryteria oceny prac: 
• ciekawa realizacja tematu, 
• wartości literackie, 
• poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 
• estetyka pracy. 

4. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród zostanie powołana przez 
Organizatora Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Joanna Domagała – dyrektor kina Helios w Opolu, 
2) Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji 

Czytelnictwa RZPWE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu  
3) Justyna Strzelczyk – Juszczak – nauczyciel ZSO w Opolu, 
4) Anna Klimczyk – nauczyciel LO nr 5 w Opolu 

5. Organizator wyłoni do dnia 09.11.2018r. zwycięzców konkursu. 
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz 

drogą e-mailową w terminie do 12.11.2018r. 
7. Informacja o wynikach Konkursu i osobie laureata zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora: www.helios.pl w terminie do 12.11.2018r. 
8. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu, którzy swoją tożsamość 

potwierdzą dokumentem, na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które odbędzie 
się 19.11.2018. 

9. Odbiór nagrody jest możliwy tylko na uroczystym wręczeniu nagród. Jeśli laureat nie 
będzie mógł, z przyczyn obiektywnych odebrać nagród na uroczystym 
rozstrzygnięciu konkursu, powinien ustalić z Organizatorami indywidualny termin 
odbioru nagrody, który upływa 30 listopada. 
 

1.  



    10 . Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może 
zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,  gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. 

1. Zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie pracy literackiej – recenzji 
filmu. Prace muszą być napisane na komputerze. 

2. Objętość pracy nie powinna przekroczyć dwóch stron tekstu (format A4, czcionka 
12). 

3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (w zaklejonej kopercie opisanej 
danymi osobowymi autora i kategorią konkursową tj. szkoła podstawowa kl. VII-
VIII , gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna) wg załączonego do regulaminu 
wzoru. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na opublikowanie 
pracy oraz na umieszczenie zdjęć i nazwisk uczestników/zwycięzców na stronach 
internetowych organizatorów – co jest opisane szczegółowo w pkt. 10. 

5. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do dzieł – prac nadesłanych na konkurs na własność 
Organizatora i Współorganizatora. 

6. Prace będą oceniane w 2 grupach wiekowych: 
grupa I – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i kl.  III gimnazjów, 
grupa II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

7. Uczestnikami Konkursów nie mogą być osoby, które nie ukończyły 12 lat, 
pracownicy Organizatora i Współorganizatora oraz ich dzieci i członkowie ich 
rodzin.  

8. W przypadku Uczestników – osób niepełnoletnich, tj. osób, które w dniu wzięcia 
udziału w Konkursie nie ukończyły 18 lat, obowiązują następujące dodatkowe 
zasady opisane w pkt. 11 i 12 poniżej. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest dołączenie do pracy, do zaklejonej 
koperty oświadczenia o treści: 

 
„Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na udział w Konkursie o 
nazwie: DYWIZJON 303. PRAWDZIWA HISTORIA, znam treść Regulaminu Konkursu i 
akceptuję w pełni jego treść i warunki. Wyrażam zgodę na i upoważniam 
Organizatora do przetwarzania moich danych osobowych na zasadach wskazanych w 
Regulaminie, dla celów realizacji Konkursu, oraz na opublikowanie mojej pracy i 
umieszczenie zdjęć i nazwiska na stronach internetowych Organizatora.” 
 
 
 
 
 

 



10. W stosunku do uczestników poniżej 18 roku życia, należy dołączyć oświadczenie 
opiekuna prawnego 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 Konkursie o nazwie: DYWIZJON 303. 
PRAWDZIWA HISTORIA, znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję w pełni jego treść i 
warunki. Wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora do przetwarzania danych osobowych 
moich i (dane uczestnika) na zasadach wskazanych w Regulaminie, dla celów realizacji 
Konkursu, oraz opublikowanie pracy ………..  i umieszczenie zdjęć i nazwiska ………. na 
stronach internetowych Organizatora.” 

12. 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. 

IV. Dane osobowe 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.  
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia 
udziału w Konkursie. 
3. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do podanych danych 
osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. 
Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane 
są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  
4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, 
rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, zapewnienia niezbędnych 
rozliczeń w związku z Konkursem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora, wskazanego poniżej. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu oraz działań marketingowych Organizatora, w tym przetwarzania 
przez Organizatora wizerunku Uczestników, jest zgoda Uczestnika, wyrażona w oparciu o art. 
6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 
wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, 
związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem 
Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na prowadzeniu marketingu przez 
Organizatora, w tym promowaniu Organizatora i jego usług oraz dochodzeniu roszczeń 
związanych z Konkursem. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów 
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie 
także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 
172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  
6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody 
Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to 



jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed 
jej cofnięciem.  
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego 
rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody w Konkursie, czas niezbędny do prawidłowego 
rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z 
przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia 
przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu 
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail 
oraz numer telefonu. 
8. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania 
podanych danych osobowych. Jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe: 
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 
- na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym 
przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. 

V. Warunki odbioru nagród 

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 
2. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. 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 Konkursów lub podania 
błędnego adresu e-mail Uczestnika. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 
przyczyn leżących po stronie Uczestników. 
4. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora, celem odbioru nagrody, jak również niewykonania obowiązków wynikających z 
Regulaminu, w szczególności, o których mowa w paragrafie III pkt. 8 

VI. 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: 
• listem poleconym na adres Helios Opole pl. Kopernika 17 
• 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 wskazującym na powód 
reklamacji. 

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

 


