
REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNE KINO KOBIET”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwanego dalej  Konkursem) w ramach akcji  
„Kino  Kobiet”  jest  Helios  S.A.,  z  siedzibą  przy  al.  Kościuszki  17,  90-418  Łódź,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
–  Śródmieścia  w  Łodzi  pod  numerem  KRS  0000005092,  posiadająca  NIP:
7251482632,  REGON:  471544933  oraz  opłacony  w  całości  kapitał  zakładowy  w
wysokości 1.021.346,40 złotych (zwana dalej Organizatorem). 

2. Konkurs trwa od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
3. Konkurs  organizowany  jest  w  kinie  Helios  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  przy  ul.

Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski (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.

7. Treść  niniejszego  regulaminu  dostępna  jest  w  biurze  Kina  oraz  na  stronie
internetowej Organizatora.

II. Nagrody 

W Konkursie do wygrania jest jedna nagroda główna – torebka damska o wartości 99,00
złotych wraz z dodatkowymi niespodziankami:

a. książka,
b. płyta CD z muzyką,
c. pamiątkowe figi Kina Kobiet,
d. woda perfumowana marki Bi-es,
e. żel pod prysznic marki Dove,
f. kubek ceramiczny,

o łącznej wartości nie przekraczającej 230,00 złotych.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu 

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  osoby  fizyczne  (konsumenci),  które
ukończyły  18  lat.  Warunek  ten  musi  być  spełniony  w  dniu  wzięcia  udziału  w
Konkursie, przez który rozumie się dzień wydania Karty Konkursowej.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie ukończyły 18 lat, pracownicy
Organizatora, a także ich zstępni, wstępni, małżonkowie i rodzeństwo. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
I. zakupić (wg obowiązującego cennika) i zachować co najmniej 3 bilety na trzy różne
seanse Kina Kobiet  odbywające się  w Kinie  Helios  w Piotrkowie  Trybunalskim w
okresie od czerwca do września 2015 roku;

II. prawidłowo wypełnić Kartę Konkursową, o której mowa w pkt 4 poniżej;
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III. Kartę Konkursową wrzucić do wyznaczonej urny przed Wielkim Finałem Konkursu;

IV. być obecnym na Wielkim Finale Konkursu i prawidłowo odpowiedzieć na zadane
pytanie konkursowe.

4. Każda z uczestniczek seansów Kina Kobiet odbywających się w Kinie od czerwca do
września 2015 roku otrzyma, przy zakupie biletu na seans Kina Kobiet, imienną Kartę
Konkursową.  Każda  uczestniczka  może  otrzymać  wyłączanie  jedną  Kartę
Konkursową na swoje imię i nazwisko.

5. Przy  odbiorze  Karty  Konkursowej  uczestniczka  powinna  podać  imię  i  nazwisko,
numer telefonu lub adres mailowy. Pracownik Kina ma prawo prosić uczestniczkę i
podanie numeru telefonu lub adresu mailowego w przypadku konieczności weryfikacji
odbioru Karty Konkursowej, gdy wystąpiła zbieżność imienia i nazwiska uczestniczek

6. Posiadanie bezpłatnych biletów lub zaproszeń na seans Kina Kobiet nie upoważnia
do odbioru Karty Konkursowej.

7. Podczas kolejnych spotkań Kina Kobiet, pomiędzy czerwcem a wrześniem 2015 roku,
uczestniczka na Karcie Konkursowej zbiera pieczątki potwierdzające jej uczestnictwo
w seansach. Warunkiem uczestnictwa w Wielkim Finale Konkursu jest zebranie min.
3 pieczątek

IV. Wybór Laureatów

1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody zostanie powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z 2 pracowników Kina.

2. Wielki  Finał  Konkursu nastąpi  podczas seansu Kina Kobiet  we wrześniu 2015
roku.

3. Spośród  prawidłowo  wypełnionych  Kart  Konkursowych  Komisja  Konkursowa
wylosuje  jedną  Kartę  Konkursową i  wskazanej  na niej  uczestnice  zdaja  jedno
pytanie konkursowe.

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest prawidłowa odpowiedź na zadanie pytanie
konkursowe.  W  wypadku  wylosowania  Karty  Konkursowej  wypełnionej
nieprawidłowo (np. zawierającej zbyt małą ilość pieczątek) lub nieudzielenia bądź
udzielenia  nieprawidłowej  odpowiedzi  na zadane pytanie  konkursowe,  Komisja
Konkursowa losuje kolejną Kartę Konkursową. 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody odbędzie się
podczas Wielkiego Finału Konkursu. 

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

IV. Warunki odbioru nagród

1. Laureatowi 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.

V. Dane osobowe
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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.

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.

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: Kino Helios Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego
123, 97-300 Piotrków Trybunalski 
lub

b) pocztą e-mail, na adres: piotrkow@helios.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego

reklamację,  a  także  numer  telefonu  oraz  dokładny  opis  wskazujący  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. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje
prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
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