
REGULAMIN SEANSÓW Z CYKLU „KINO KOBIET” ORAZ WYBRANEGO KONKURSU Z 
CYKLU „ATRAKCJE PRZED SEANSAMI”.

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem cyklu seansów „Kino Kobiet”, dalej nazywanego Kinem Kobiet jest spółka

Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-418), Al. Kościuszki 17, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, NIP:

7251482632, REGON: 471544933, zwana dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas konkursów organizowanych podczas 
Kina Kobiet w Kinach sieci Helios.

3. Kino Kobiet to cykl imprez kulturalnych - seansów filmowych, przeznaczonych dla

Kobiet, w których projekcja filmu poprzedzona jest częścią konkursową i innymi atrakcjami,

adresowanymi wyłącznie dla kobiet. Część konkursowa trwa około 60 min. W części tej

uczestniczyć mogą wyłącznie kobiety.

4. W dalszej części regulaminu przez seans Kina Kobiet rozumie się całość imprezy, czyli

część konkursową i projekcję filmu.

5. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz repertuarów poszczególnych seansów z

cyklu Kino Kobiet znajdują się na stronach internetowych poszczególnych kin sieci Helios.

B. Uczestnictwo w Kinie Kobiet

1. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu pracownikowi Kina

ważnego BILETU uprawniającego do udziału w Kinie Kobiet. Na atrakcje na Sali

przygotowane przed projekcją filmu mają wstęp wyłącznie kobiety. Mężczyźni mają

możliwość uczestnictwa w projekcji wyświetlanego filmu tuż po zakończeniu wszelkich

konkursów i atrakcji na Sali.

C. „Atrakcje przed seansami”- wypełnianie kuponów umożliwiających wygranie 
vouchera do wykorzystania z Biurze Podróży My Travel

1.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 oraz przez firmę My Travel z siedzibą 

w Pile przy ul. Plac Konstytucji 3Maja 10/1.

Organizator oraz firma My Travel informują,  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.

2. Pracownicy kina, prowadzący zabawę dotyczącą wylosowania vouchera sponsorowanego 

przez Biuro Podróży My Travel Piła, podczas ostatniego seansu z cyklu „Kino Kobiet”, 

wybierają osobę na podstawie kuponów wypełnionych przed  seansami z cyklu „Kina Kobiet” 

i powierzają jej do wykonanie zadanie konkursowe.

3. Jury składające się pracowników kina wskazuje czy wylosowana osoba poprawnie 

wykonała powierzone zadanie konkursowe.

4. Wskazana osoba, która poprawnie wykonała zadanie konkursowe – laureat otrzymuje 

nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 PLN do wykorzystania w Biurze Podróży My 

Travel w Pile, ul. Pl. Konstytucji 3Maja 10/1.

E. Postanowienia końcowe

1.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. Konkurs umożliwiający wygranie vouchera My Travel wchodzący w skład konkursów  

„Atrakcje Przed Seansami” z cyklu Kino Kobiet odbywa się w kinie należącym do sieci 

Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwyciężczyni 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.

4.Uczestnikami Atrakcji Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet nie mogą być pracownicy

organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5. W przypadku wylosowania kuponu wypełnionego przez osobę niepełnoletnią, prawny 

opiekun ma prawo do wykonania zadania konkursowego i wygrania voucheru pod 

warunkiem, że znajduję się na Sali kinowej podczas losowania kuponów.

6. Regulamin Kina Kobiet dostępny jest na stronie internetowej www.helios.pl, w kinach 
Helios oraz w siedzibie Organizatora.

7. 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 klientów.



8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Kina Kobiet, o czym

poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.helios.pl i w kinach Helios.

9. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji Kina Kobiet należy zgłaszać osobiście

do kierownika Kina lub drogą pocztową na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są

w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


