
 REGULAMIN KONKURSU W RAMACH CYKLU „KINO KOBIET”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwanego dalej Konkursem) w ramach akcji „Kino Kobiet” jest
Helios S.A., Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź (zwana dalej Organizatorem). 

2. Konkurs trwa od dnia 28.05.2015 r., do dnia 25.06.2015 r.
3. Konkurs organizowany jest wyłącznie w kinie Helios przy ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa

Górnicza (zwane dalej Kinem). 
4. Biorąc udział  w Konkursie,  w sposób przewidziany  w niniejszym Regulaminie,  Uczestnik wyraża

zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, wyłącznie z przyczyn istotnych,

niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na
zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

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

II. Zadania konkursowe i Nagrody 

1. W Konkursie do wygrania jest jedna nagroda główna, którą jest bon na zakup roweru damskiego, 
miejskiego o wartości 1200 zł., który można zrealizować w sklepie należącym do Fundatora opisanym 
w pkt. 2. 

2. Fundatorem nagrody i wykonawcą usług objętych voucherem jest Pan Kańczuga Tomasz ,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Złota rybka, ul. Piekarska 10, 41-260 Sławków  i 
właściciel Sklepu Olimpijczyk przy Ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Dąbrowie Górniczej.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Warunek ten musi być
spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie
ukończyły 18 lat, pracownicy Organizatora, a także ich zstępni, wstępni, małżonkowie i rodzeństwo. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) zakup biletów na dwa kolejne seanse w cyklu Kino Kobiet, odbywające się w dniach: 28.05 i 25.06 wg

aktualnego cennika Kina Helios w Dąbrowie Górniczej i zachowanie biletów.
b) zgłoszenie  swojego  udziału  w  Konkursie  poprzez  wrzucenie,  do  specjalnie  oznaczonej  urny

znajdującej się w sali kina w dniu 25 czerwca,  koperty z odcinkiem biletu z seansu Kina Kobiet,
odbywającego się w dniu 28 maja z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, w którym
należy  podać  imię  i  nazwisko,  nr  telefonu  oraz  adres  e-mail  Uczestnika.  Koperty  powinny  być
zamknięte. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w kasie  Kina. Osoba biorąca udział w konkursie
musi uczestniczyć w Kinie Kobiet w dniu 25.06.2015.

3. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. przed seansem filmowym z cyklu Kino Kobiet.
Spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt 4 b) zostanie wylosowana jedna osoba, której prowadzący
zada jedno pytanie konkursowe, związane z projektem Kino Kobiet. Czas na udzielenie poprawnej
odpowiedzi to 30 sekund. Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba udzielająca poprawnej
odpowiedzi.  Jeżeli  osoba odpowiadająca udzieli  błędnej  odpowiedzi  lub nie udzieli  odpowiedzi na
pytanie konkursowe, prowadzący wylosuje kolejną osobę, której zada to samo pytanie konkursowe.
Procedura  ta  powtarzana  będzie  aż  do  momentu  udzielenia  poprawnej  odpowiedzi  –  wykonania
zadania konkursowego

VI.   Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu  jest  spółka  Helios  S.A.  z  siedzibą  w
Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000005092.
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2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych,  w  celach  związanych  z  organizacją  i
przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród.

4. Uczestnik  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  modyfikacji.  Uczestnik  może  żądać
zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych.

IV. Warunki odbioru nagród

1. Warunkiem  wydania  i  odbioru  nagrody  jest  wpłacenie  przez  laureata  na  rachunek  bankowy
Organizatora  podany  w  pkt  2  poniżej,  kwoty  będącej  równowartością  10%  (słownie:  dziesięciu
procent) wartości nagrody, celem przekazania jej tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych,
na  rachunek  bankowy  właściwego  dla  laureata  Konkursu  Urzędu  Skarbowego  i  dostarczenie
Organizatorowi osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, wskazany
powyżej w Regulaminie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygraniu nagrody, dowodu
dokonania wpłaty.

2. Wpłaty  należy  dokonać  na  rachunek  Organizatora  w Kredyt  Banku  S.A.  III  Oddział  w  Łodzi,  o
numerze: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000.

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

4. Wydanie nagrody głównej może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:
a) zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych, w sposób i wysokości wskazanych powyżej
b) osobiste  stawienie  się  Laureata  w  biurze  Kina,  w  terminie  max.  14  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia

Konkursu i okazanie pracownikowi Organizatora dokumentu tożsamości oraz dowodu zapłaty kwoty
odpowiadającej należnemu podatkowi.

5. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.
6. Nagroda, po której odbiór laureat nie zgłosi się w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu

pozostaje własnością Organizatora. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po

stronie Uczestników.
8. Fundator  nagrody  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  według  zasad  kodeksu

cywilnego. 

III. Reklamacje i odpowiedzialność
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Konkursu:

a) listem poleconym na adres: Ul. Jana III Sobieskiego 6 ; 41-300 Dąbrowa Górnicza
b) pocztą e-mail, na adres: dabrowa@helios.pl lub alicja.malara@helios.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a

także numer telefonu oraz dokładny opis wskazującym na powód reklamacji.
3. Organizator  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  reklamacji  rozpatrzy  zgłoszoną  reklamację  i

pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Wyłączną  odpowiedzialność  z  tytułu  nienależytego  wykonania  usług  objętych  voucherem  ponosi

fundator nagrody, o którym mowa w części II  pkt 2, do którego należy kierować związane z tym
roszczenia.
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