
Regulamin konkursu „Karta Kina Kobiet”

Zbierz odpowiedzi i wygraj nagrody.

Regulamin uczestnictwa w konkursie „Karta Kina Kobiet”

1. Organizatorem konkursu „ Karta Kino Kobiet” jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi przy Al.
Kościuszki 17, 90-418 Łódź, filia: Kino Helios Galeria Olimpia Bełchatów ul Kolejowa 6.

2. Cykl „Kino Kobiet” odbywa się na terenie Kina Helios Galeria Olimpia w Bełchatowie
ul. Kolejowa 6

3. Uczestnikami  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  mogą  być  kobiety  powyżej  18-go  roku  życia,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestniczkami.

4. Podstawą i warunkiem uczestnictwa w Konkursie ”Karta Kina Kobiet” jest 
zakupienie w okresie od 01. 06. 2017r. do 31.05.2018r. co najmniej jednego biletu w kinie Helios
Galeria Olimpia w Bełchatowie ul. Kolejowa 6 na seans z cyklu „Seans Kina Kobiet” zgodnie z
obowiązującym cennikiem kina Helios Galeria Olimpia w Bełchatowie.

5. Każda z  Uczestniczek  otrzyma tzw.  Kartę  Kina Kobiet,  która  jest  kartą  imienną.  Organizator
zastrzega, że ilość „Kart Kina Kobiet” jest ograniczona i ilość kart odpowiada ilości miejsc na Sali
w której odbywają się pokazy Kina Kobiet.

6. Każda Uczestniczka ma prawo do otrzymania jednej „Karty Kina Kobiet” podczas zakupu biletu
na dowolny „Seans Kina Kobiet” (każda Uczestniczka może otrzymać wyłącznie jedną kartę na
swoje imię i nazwisko). 

7. Organizator  zastrzega,  że  „Kartę  Kina  Kobiet”  można  odbierać  do  wyczerpania  zapasów 362
sztuk w kinie  Helios  Galeria  Olimpia Bełchatów.   Po wyczerpaniu Kart  wydawanie Kart  jest
zakończone i otrzymanie Karty jest niemożliwe. 

8. Organizator poinformuje Klientów kina o wyczerpaniu  Karty Kina Kobiet na seansie   z cyklu
Kino Kobiet oraz poprzez wywieszenie stosownej informacji w kasie Kina przez okres miesiąca
od chwili wyczerpania się kart Kina Kobiet.

9. Pod  pojęciem „Karty  Kina  Kobiet”  rozumie  się  kartę  wydaną  przez  pracownika  kina  Helios
Galeria Olimpia w Bełchatowie podczas zakupu biletów w okresie trwania konkursu „Karta Kina
Kobiet”.

10. Przy odbiorze „Karty Kina Kobiet” Uczestniczka, chcąc wziąć udział w konkursie powinna podać
co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku wskazanym w pkt.11 również kod pocztowy lub adres
e-mailowy

11. Pracownik kina Helios Galeria Olimpia w Bełchatowie, ma prawo prosić o podanie kodu i adresu
e-mailowego w przypadku konieczności weryfikacji  odbioru Karty Kina Kobiet, gdy wystąpiła
zbieżność imienia i nazwiska Uczestniczek.

12. Posiadanie i/lub otrzymanie bezpłatnych biletów lub zaproszeń nie upoważnia do uczestnictwa
w Konkursie „Karta Kina Kobiet”.

13. Podczas 11 Seansów z cyklu Kino Kobiet będzie zadawane pytanie konkursowe. Odpowiedź na
zadane pytanie uczestnik konkursu „Karta Kina Kobiet” wpisuje w odpowiednie pola: w czerwcu
2017r.  w  pole nr 1, w lipcu 2017r. w  pole nr 2 , w sierpniu  2017  w pole nr 3, we wrześniu
2017r.  w pole nr 4, w październiku  2017r.  w pole nr 5, w listopadzie 2017r. w pole nr 6, w



grudniu 2017r. w pole nr 7, w styczniu  2018r.  w pole nr 8, w lutym  2018r.  w pole nr 9, w marcu
2018r.  w pole nr 10, w kwietniu  2018r. w pole nr 11 

14. W ostatnim miesiącu  konkursu – w maju 2018  r. uczestniczki konkursu po okazaniu karty Kina
Kobiet w kasie kina otrzymają wpis do pola nr 12.

15. Wielki Finał konkursu „ Karta Kina Kobiet” nastąpi w maju 2018r. podczas jednego  seansu  z
cyklu „Seans Kina Kobiet”. Dokładna data seansu zostanie podana co najmniej 14 dni przed jego
terminem -Wielkim Finałem na stronie Spółki Helios www  .helios.pl     na Facebook-u Heliosa oraz
podczas Seansu Kina Kobiet w kwietniu 2018r. 

16. Aby wziąć udział w Wielkim Finale konkursu „Karty Kina Kobiet” Uczestniczka musi spełnić
następujące warunki:

a) być posiadaczem ważnej „Karty Kina Kobiet” 
b) posiadać zakupione bilety potwierdzające uczestnictwo w seansach z cyklu Kino Kobiet

odbywających się między czerwcem  2017r.  a majem  2018 r. (min. z jednego seansu,
max z 12 seansów) po jednym bilecie z każdego seansu.

c) być obecną na majowym  2018r. seansie z cyklu Kino Kobiet 
d) odebrać z wyznaczonego miejsca- w kasie kina Helios Galeria Olimpia w Bełchatowie,.

kopertę w dniu Wielkiego Finału w maju  2018r. 
e)   wypełnić ankietę z zadaniem konkursowym na Sali kinowej podczas Wielkiego Finału

f) oddać  podczas  majowego  2018r.   seansu  z  cyklu  Kino  Kobiet  (koniecznie  do  jego
zakończenia) wskazanemu pracownikowi kina Helios Galeria Olimpia otrzymaną kopertę,
w której znajdować się powinny:

• „Karta  Kina  Kobiet”  ze  zgromadzonymi  na  niej  odpowiedziami  (minimalna
ilość odpowiedzi to jedna, maksymalnie dwanaście),

• zakupione  na  różne  seanse  Kina  Kobiet  bilety  potwierdzające  obecność  na
poszczególnych seansach miedzy czerwcem 2017r., a majem 2018r.     

g) na  oddawanej  pracownikowi  kina  kopercie,  w której  znajdują  się  Karta  Kina  Kobiet,
bilety z seansów w ramach cyklu Kino Kobiet, oraz ankietę z zadaniem konkursowym
należy umieścić swoje imię i nazwisko, nr własnej Karty Kina Kobiet  (znajdującej się w
środku koperty) oraz nr telefonu, e-mail do kontaktu celem powiadomienia o ewentualnej
wygranej. 

h) Po  zakończeniu  seansu  filmowego  zaprezentowanego  podczas  wieczoru  Kina  Kobiet
koperty z pkt 16 f  nie będą przyjmowane. 

17. Zwycięzcę  Konkursu  Karta  Kina  Kobiet  wyłoni  jury  w  skład,  którego  wejdą  3  osoby:  2
zatrudnione w Helios S.A. oraz przedstawiciel salonu YASUMI w następujący sposób:

Zwycięzcą  –  laureatem  będzie  Uczestniczka,  która  spełniając  łącznie  3  warunki  osiągnie
największa ilość punktów:

 
a) będzie  posiadać  największą  ilość  zakupionych  biletów potwierdzających  obecność  na

seansach  z  cyklu  Kino  Kobiet  z  okresu  czerwiec2017  –  maj2017.  Jednocześnie
zaznaczamy, że z każdego jednego seansu Kina Kobiet z okresu czerwiec2017 – maj2017.
można przekazać max 1 bilet. Jury przyzna punkty  wg zasady 1 bilet = 3 pkt.. Bilety
bezpłatne  oraz zaproszenia nie będą brane pod uwagę

b) będzie posiadać najwięcej prawidłowych odpowiedzi w Karcie Kina Kobiet na pytania
zadane na seansach z cyklu Kino Kobiet w okresie czerwiec2017 – maj2018. Jury przyzna
punkty wg zasady jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.

http://WWW.helios.pl/


c) odpowie prawidłowo na pytania konkursowe umieszczone w ankiecie podczas Wielkiego
Finału w maju 2018r. na  seansie z cyklu Kino Kobiet. Suma punktów do zdobycia to 24.

18. Jury  na  podstawie  dostarczonych  przez  Uczestniczki  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  kopert
(zawierających bilety z seansów Kina Kobiet, Kartę Kina Kobiet, ankietę) w ciagu 14 dni od dnia
Wielkiego Finału wyłoni zwycięzcę.

19. Ponieważ zwycięzcą – laureatem może być tylko 1 Uczestniczka, Helios zastrzega sobie prawo,
w  przypadku,  jeżeli  więcej  niż  jedna  Uczestniczka  spełni  warunki  wskazane  w  pkt.  17  do
rozstrzygnięcia  Konkursu  w  ten  sposób,  że  zwyciezcą  zostanie  ta  spośród  Uczetniczek
spełniających warunki wskazane w pkt. 16, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na zadane
dodatkowe pytanie podczas Uroczystej Gali na czerwcowym  2018r. seansie Kina Kobiet.

20. Zwycięzca  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  zostanie  poinformowany  drogą  telefoniczną  lub
e-mailową (wg danych dot. nr tel. oraz e-maila zapisanych na kopercie) o wygranej.

21. Uroczyste ogłoszenie wyniku oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Uroczystej Gali w czerwcu
2018 r. na seansie z cyklu Kino Kobiet. 

22. Partnerem Konkursu jest  YASUMI Instytut Zdrowia i Urody  ul Radwańska 5  97-300 Piotrków 
Tryb. .NIP ……………… REGON …………………….

23. Nagrodą dla Zwycięzcy, do której prawo potwierdzone będzie odpowiednim dokumentem 
wystawionym przez  Instytut zdrowia i Urody YASUMI., jest Voucher  na zabiegi kosmetyczne w 
YASUMI Instytucie  Zdrowia i Urody  ul Radwańska 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

24. Voucher uprawniać będzie do bezpłatnego korzystania z oferty salonu Yasumi ul Radwańska 5
Piotrków Trybunalski,  przez uczestniczkę konkursu Kina Kobiet. Voucher może być realizowany
do 31 maja 2019 r. .

25. Wartość Vouchera wynosi  4000  zł. Voucher jest własnością YASUMI do momentu przekazania 
go zwycięzczyni „Konkursu Karta Kina Kobiet” 

26. Yasumi bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązania tj. 
realizacji dowolnych zabiegów  dla Zwycięzcy konkursu „Karta Kina Kobiet” o łącznej wartości 
4000 zł w terminach ustalonych pomiędzy YASUMI a Zwycięzcą Konkursu Karta Kina Kobiet. 
Przy czym wartość Vouchera ulega pomniejszeniu o wartość kolejnych wykonywanych zabiegów. 

27. Niewykorzystana wartość Vouchera nie podlega wymianie na gotówkę. 

28. YASUMI Instytut Zdrowia i Urody  ul Radwańska 5,  97-300 Piotrków Tryb zobowiązuje się do
dokonania  na  rzecz  Zwyciężczyni  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  wszelkich  rozliczeń
podatkowych związanych z przekazaniem Vouchera. 

29. Uczestniczki konkursu „Karta Kina Kobiet” zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w w/w
cyklu dla celów zarobkowych.

30. Uczestniczkami  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  nie  mogą  być  pracownicy  organizatora  oraz
członkowie ich rodzin. 

31. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w biurze Kina Helios Galeria Olimpia w Bełchatowie
ul. Kolejowa 6, oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.



32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków konkursu, pod warunkiem, że
nie spowoduje to pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej uczestnikow konkursu i nie będzie
dotyczyć głównych postanowień konkursu.

33. Uczestniczka  konkursu  „Karta  Kina  Kobiet”  biorąc  udział  w  konkursie  wyraża  jednocześnie
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z 2002 roku o
Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  Nr  101  poz.,  926  ze  zmianami)  do  celów  realizacji
Konkursu. 

34. Za jakość usług świadczonych przez partnera – YASUMI Instytut Zdrowia i Urody  ul Radwańska
5,   97-300  Piotrków  Tryb  w  tym  z  tytułu  należytego  wykonania   i  realizacji  zabiegów
kosmetyczno-pielęgnacyjnych ponosi YASUMI Instytut Zdrowia i Urody  ul Radwańska 5.  97-
300 Piotrków Tryb

35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.


