
"Atrakcje przed seansami" z cyklu Kino Kobiet – Regulamin

I. Organizatorem "Atrakcji przed seansami" jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al.
Kościuszki 17, 90-418 Łódź.

1. W ramach "Atrakcji przed seansami" Spółka organizuje 3 rodzaje Atrakcji - zabaw:

A) Pierwszy rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:

a) Osoby  chcące  wziąć  udział  w  zabawie  (dalej  Uczestnicy)  wypełniają  kupony
uprawniające do udziału w zabawie.  Podają tym samym swoje dane osobowe oraz
wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych  osobowych  przez  Organizatora  dla
celów organizacji  cyklu Kina Kobiet przez Organizatora.  Organizator informuje,  iż
podane dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz.
926 ze zmianami),  oraz że Uczestnicy posiadają prawo wglądu do tychże  danych,
żądania ich zmiany, poprawienia lub wykreślenia. 

b) W momencie pojawienia się pytania na ekranie lub w momencie odczytania pytania
przez  osobę prowadzącą  zabawę,  jury składające  się  z  pracowników kina  wybiera
kupon i podaje nazwisko osoby, która ma prawo odpowiedzieć na pytanie.

c) Jeżeli  podana  odpowiedź  jest  poprawna  osoba  udzielająca  poprawnej  odpowiedzi
otrzymuje nagrodę.

d) Jeżeli  odpowiedź jest niepoprawna jury wybiera kolejną osobę spośród osób, które
wypełniły  kupon.  Jeżeli  podana  odpowiedź  jest  poprawna,  osoba  ta  otrzymuje
nagrodę.  Procedura  ta  powtarzana  jest,  aż  do  momentu  udzielenia  poprawnej
odpowiedzi. 

B) Drugi rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:

a) Do zabawy zapraszane są osoby, które spełniają warunek, który zostanie podany na
ekranie lub odczytany przez osobę prowadzącą. Warunek określają pracownicy kina,
np. może on dotyczyć posiadania określonego rodzaju części garderoby – np. zabawa
obejmuje panie, które mają na sobie czerwoną spódnicę.

b) Kolejne  warunki  wskazywane  przez  osobę  prowadzącą  konkurs,  eliminują  kolejne
osoby,  aż  do  momentu  pozostania  w  zabawie  tylu  uczestniczek,  ile  jest
przewidzianych upominków w zabawie. Osoby te otrzymują upominek.

C) Trzeci rodzaj możliwych atrakcji- zasady:

a) Osoby  chcące  wziąć  udział  w  zabawie  wypełniają  kupony  uprawniające
do udziału w zabawie. Podają tym samym swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę
na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji
cyklu  Kina  Kobiet.  Organizator  informuje,  iż  podane  dane  osobowe  będą
przechowywane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami),  oraz że
Uczestnicy  posiadają  prawu  wglądu  do  tychże  danych,  żądania  ich  zmiany,
poprawienia lub wykreślenia. 

b) Pracownicy kina prowadzący zabawę wybierają na podstawie kuponów osoby biorące
udział  w  zabawie  (od  kilku  do  kilkudziesięciu  osób),  którym  powierza  się  do
wykonania zadanie konkursowe. 



c) Jury składające się pracowników kina wskazuje i wybiera osoby, które zdaniem jury
najlepiej wykonały zadanie konkursowe. 

d) Wskazane osoby – laureaci otrzymują nagrody. 
Organizator  informuje,  że  atrakcje  –  zabawy nie  są loterią  promocyjną  lub  fantową i
organizowane są wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 921 i
nast. kodeksu cywilnego. 

2. Atrakcje Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet odbywają się w kinach należących do 
sieci Helios:

1. Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów
2. Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok
3. Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok
4. Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała
5. Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz
6. Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
7. Helios Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk
8. Helios Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
9. Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno
10. Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski
11. Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz
12. Helios (Galeria Amber), ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz
13. Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
14. Helios Kielce, Ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce
15. Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin
16. Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica
17. Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin
18. Kino Bałtyk, ul. Narutowicza 20, 90-135 Łódź
19. Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz
20. Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
21. Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole
22. Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła
23. Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
24. Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock
25. Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom
26. Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów
27. Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
28. Helios (Galeria Siedlce), ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce 
29. Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec
30. Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin
31. Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin
32. Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew
33. Kino Femina, Ul. Solidarności 115, 00-140 Warszawa
34. Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław

3. Atrakcje Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet, odbywają się bezpośrednio przed seansem
Kina Kobiet.
4. Atrakcje Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet przeznaczone są wyłącznie dla pań, które
kupiły  bilet  lub  otrzymały  zaproszenie  na  pokaz  z  cyklu  Kino  Kobiet  oraz  dodatkowo
wypełniły kupon przed seansem (dotyczy pierwszej i trzeciej formy atrakcji).
5. Nagrody to drobne upominki od lokalnych sponsorów. 



6.  Nagrody  nie  podlegają  wymianie  na  gotówkę.  Zwyciężczyniom  nie  przysługuje
uprawnienie  do  zastrzegania  szczególnych  właściwości  nagród.  Do  odbioru  nagród
upoważniona jest tylko zwyciężczyni, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru nagrody
na osoby trzeciej.
7.  Wszystkie  upominki  zostają  wręczone  podczas  Atrakcji  Przed  Seansami  z  cyklu  Kino
Kobiet
8.  Uczestnikami  Atrakcji  Przed Seansami z cyklu  Kino Kobiet  nie  mogą być pracownicy
organizatora oraz członkowie ich rodzin.
9.  Zasady  Atrakcji  Przed  Seansami  z  cyklu  Kino  Kobiet  oraz  regulamin  poza  stroną
www.heliosnet.pl będą znajdowały się na profilach wszystkich kin w facebooku w zakładce
"Kino Kobiet".
10. Organizator Atrakcji Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet przed Kinem Kobiet zastrzega
sobie  prawo zmiany regulaminu,  jednakże zmiana nie  może pogorszyć  sytuacji  prawnej  i
faktycznej Uczestnikow oraz warunków udziału uczestników w Atrakcjach Przed Seansami,
oraz może dotyczyć wyłącznie nierozpoczętych  zabaw w ramach Atrakcji Przed Seansami.
11. Deklarując wzięcie udziału w Atrakcjach Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet, w sposób
przewidziany  w  niniejszym  Regulaminie  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  postanowienia
niniejszego regulaminu.
12. Deklarując wzięcie udziału w Atrakcjach Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet Uczestnicy
wyrażają niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 2002
roku  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  Nr  101  poz,  926  ze  zmianami)  przez
Organizatora,  do  celów  organizacji  cyklu  Kina  Kobiet,  w  tym  informowania  przez
Organizatora o kolejnych seansach z cyklu Kino Kobiet. Uczestnicy posiadają prawu wglądu
do tychże danych, żądania ich zmiany, poprawienia lub wykreślenia. 

http://www.heliosnet.pl/

