
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą „Superwtorek i bilet lotniczy”

§ 1. Postanowienia ogólne i nagrody konkursowe.

Organizatorem konkursu  „Superwtorek  i  bilet  lotniczy”  zwanego  dalej  „Konkursem”  jest  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  w  dniach  od  24  września  do  10  listopada  2018  roku  w  kinach  Helios
znajdujących się w: 

− Galerii Askana przy Alei Konstytucji 3 Maja 102 w Gorzowie Wlkp., 
− CHR Kupiec przy ul. Bolesława Krzywoustego 9-10 w Szczecinie,
− Galerii Outlet Park przy ul. Andrzeja Struga 42 w Szczecinie

zwanych dalej „Kinami”.
2. Nagrodami w Konkursie są vouchery uprawniające do wymiany na bilety lotnicze (do miejsc i  w

terminie  wskazanym  przez  linie  lotnicze),  ufundowane  przez  SOLIDARITY  SZCZECIN-GOLENIÓW
AIRPORT w Goleniowie – Fundatora nagród. 

3. Wartość poszczególnych Nagród nie przekracza 200 zł.
4. Liczbę Nagród określa Organizator. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
5. Do każdej z nagród rzeczowych przewidziana jest nagroda dodatkowa w wysokości 11,11 % nagrody

rzeczowej, która w związku z opodatkowaniem nagród podatkiem dochodowym od osób fizycznych w
wysokości 10 % zostanie przeznaczona na uiszczenie podatku. Czynności uiszczenia podatku dokonuje
Organizator Konkursu.

6. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Uczestnikowi Konkursu
nie przysługuje uprawnienie co do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania
jej ekwiwalentu (pieniężnego bądź rzeczowego). 

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

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  które  w  dniu  wzięcia  udziału  w

Konkursie ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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
zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  w nim 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 i realizacji Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Szczegółowy Terminarz Konkursu.

1. Konkurs odbywa się w dniach od 24 września do 10 listopada 2018r. w Kinach, o których mowa w § 1
ust. 1.

2. Konkurs odbywa się raz w tygodniu, w każdą środę, przez 8 kolejnych tygodni.

1



§ 4. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi nabyć (w kasie Kina bądź online – przez internet) bilet
do kina na seans wtorkowy na dowolnie wybrany film z bieżącego repertuaru Kina, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 w terminie określonym w § 3.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy okazać bilet kinowy zakupiony na wtorkowy seans poprzedzający
środę konkursową.

3. Aby zostać Uczestnikiem konkursu należy śledzić stronę internetową Organizatora  www.helios.pl w
każdą środę w terminie określonym w § 3. Na stronie internetowej Organizatora pomiędzy godziną
10.00 a 16.00 pojawi  się informacja  (komunikat) o możliwości  udzielenia  odpowiedzi  na pytanie
konkursowe,  które  pojawi  się  na  Fanpage’u  Fundatora  nagród
https://www.facebook.com/SzczecinAirport/. Pytanie konkursowe na powyższej stronie pojawi się w
każdą środę w terminie określonym w § 3 pomiędzy 11.00 a 23.59. 

4. Uczestnik  odpowiada  na pytanie  konkursowe przesyłając odpowiedź na adres:  konkurs@helios.pl.
Wysyłając  odpowiedź  na  wskazany  adres  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych przez Organizatora i Fundatora nagród. 

5. Zwycięzcą  Konkursu  jest  osoba,  która  jako  pierwsza  prawidłowo  odpowie  na  pytanie  i  spełni
wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6. Pytania konkursowe mogą mieć charakter otwarty bądź zamknięty. 
7. Liczbę nagród określa Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko ze Zwycięzcami Konkursu, o których

mowa w ust. 5. 
9. Odbiór  nagrody będzie możliwy po stawieniu się Zwycięzcy we wskazanym miejscu i  czasie  oraz

potwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
10. Organizator oraz Fundator nagród jest uprawniony do zamieszczenia na swojej stronie internetowej

oraz na swoim fanpage’u na Facebooku imienia, nazwiska oraz nicka Zwycięzcy Konkursu. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności

powiadomienia  Zwycięzcy  o  wygranej,  w  szczególności  z  powodu  wskazania  przez  Uczestnika
błędnego adresu e-mail lub jego zmiany w czasie trwania Konkursu. 

12. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za niemożność odbioru lub realizacji  nagród z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy. 

13. Zwycięzca  traci  prawo  do  nagrody,  jeżeli  nie  stawi  się  w  miejscu  i  terminie  wskazanym przez
Organizatora, celem odbioru nagrody, jak również w wypadku niewykonania przez Zwycięzcę innych
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 5. 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 szczecin@helios.pl z dopiskiem: Reklamacja Konkursu „Superwtorek i

bilet lotniczy”.
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.
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§ 6. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego

celu osoba  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem
email: iodo@helios.pl 

4. Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu,
rozstrzygnięcia  Konkursu,  wręczenia  nagrody  w Konkursie,   a  także w celach  marketingowych  w
związku  z  realizacją  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora.  Szczegółowe informacje  na
temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w są w Polityce transparentności oraz Polityce
prywatności.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania
ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

6. 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. 

7. Uczestnikowi  przysługują  dwa  rodzaje  prawa  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  podanych  danych
osobowych. Jeżeli Helios 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. 

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie na www.helios.pl.
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 Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę
na postanowienia niniejszego Regulaminu.
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