
 

Regulamin Konkursu 

„Najstarszy bilet do kina Helios w Galerii Sfera na seans Kina Kobiet” 

 

 

I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu „Najstarszy bilet do kina Helios w Galerii Sfera na seans Kina Kobiet”, 

zwanego dalej Konkursem, jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-418), przy al. 

Kościuszki 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005092, NIP: 7251482632, REGON: 471544933, 

posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych (opłacony w całości), zwana 

dalej Organizatorem. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w kinie Helios w Galerii Sfera w Bielsku-Białej przy ul. 

Mostowej 5, w dniu 13.07.20156r. w godzinach 18:30 do 20:00, podczas lipcowego seansu Kina 

Kobiet. 

3. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik 

wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. 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 Uczestników. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, w tym art. 919 – 921. 

 

 

II. Nagroda konkursowa  
 

W Konkursie do wygrania są następujące nagrody: 

 

a) I nagroda – dla zdobywcy I-go miejsca – Yacht Klub Polski Bielsko funduje nagrodę główną:  

Udział w Szkoleniu na stopień żeglarza w cyklu weekendowym (soboty, niedziele) w terminie 

28.08.2016 – 01.10.2016. Odbiór nagrody możliwy jest w siedzibie Klubu przy ul. Szkolnej 15 

w Bielsku-Białej po kontakcie telefonicznym (33/816-62-25, 812-44-26 )– o wartości 300 zł ; 

b) II nagroda – dla zdobywcy II-go miejsca – kolekcja 12 płyt CD Elvisa Presley’a – o wartości 

50,00 złotych. 

 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być - osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 15 lat - przy czym warunek ten musi być 

spełniony na moment wzięcia udziału w Konkursie, przez co rozumie się moment  zgłoszenia 

się do udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami wskazanymi w części IV Regulaminu. 

3. Ja proponuję następującą wersję: 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

 - pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

5.  - osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  które w 

dniu 13 lipca 2016 roku mają ukończony 15 rok życia i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej , jednakże osoby te mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, której dostarczenia oryginału Organizator może 

żądać  w przypadku wygrania nagrody przez Uczestnika.  

6.  

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ich zstępni, wstępni, 

małżonkowie i rodzeństwo, a także osoby, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 2 

powyżej. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające 

się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej 

ta współpraca jest wykonywana 



 

 

IV. Zadanie konkursowe i wybór zwycięzców - Laureatów 

 

1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród zostanie powołana przez Organizatora 2-

osobowa Komisja Konkursowa w składzie: Marcin Świder (Kierownik Kina) oraz Magdalena 

Suchanek (Kierownik Kina). 

2. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności: 

a) zakupienie biletu na lipcowy seans Kina Kobiet w Kinie Helios w Galerii Sfera w Bielsku-

Białej (seans, podczas którego zostanie wyświetlony film „Facet na miarę” odbędzie się w 

dniu 13 lipca 2016 roku); 

b) zgłoszenie się do udziału w Konkursie poprzez osobiste przekazanie Komisji Konkursowej 

archiwalnego biletu na seans Kina Kobiet w Kinie Helios w Galerii Sfera w Bielsku-Białej 

oraz podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie. Zastrzegamy, że 

bilet musi być zakupiony w kasie Kina. Tylko w takim przypadku Organizator jest w stanie 

sprawdzić jego autentyczność. 

3. Komisja Konkursowa będzie obecna na sali kinowej w czasie trwania Konkursu, w 

wyznaczonym miejscu – oznaczonym szyldem „Konkurs Najstarszy Bilet na Kino Kobiet”. 

4. Komisja Konkursowa będzie przyjmować zgłoszenia w dniu Konkursu, do godziny 18:30. 

5. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wyłonienie Laureatów Konkursu. Nagrodzone zostaną 

dwie osoby, które zgłoszą do Konkursu najstarsze bilety, spełniające wymagania określone 

niniejszym Regulaminem.  

6. O zajęciu poszczególnego miejsca w Konkursie decydować będzie data wskazana na 

zgłoszonym bilecie. W przypadku pojawienia się dwóch biletów z tą sama datą i godziną seansu 

decyduje numer biletu. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia z Konkursu biletów zamazanych, z zatartą 

czcionką lub w jakikolwiek inny sposób nieczytelnych. 

8. Organizator nie będzie brał pod uwagę biletów zeskanowanych czy skserowanych. Tylko 

oryginalny bilet zakupiony w kasie kina może być brany pod uwagę w konkursie. 

9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może 

zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i przedstawione podczas lipcowego seansu Kina Kobiet w 

Kinie Helios w Galerii Sfera w Bielsku-Białej w dniu 13 lipca 2016 r. 

 

 

IV. Warunki odbioru nagród  

 

1. Zwycięzcom – Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).  

2.  

3. Wydanie nagród nastąpi podczas lipcowego seansu Kina Kobiet w Kinie Helios w Galerii Sfera 

w Bielsku-Białej (w dniu 13 lipca 2016 roku w godzinach od 18:30 do 20:00). 

4. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora 

niemożności powiadomienia Laureata o wygranej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 

przyczyn leżących po stronie Laureata.  

7. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Organizatora, celem odbioru nagrody, jak również w wypadku niewykonania innych 

obowiązków wynikających z niniejszego  Regulaminu. 

 

 

V. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą 

w Łodzi (90-418), przy Al. Kościuszki 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców 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, może również żądać 

zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych. 

 

 

VI.  Reklamacje i odpowiedzialność 

  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, 

mogą być składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu: 

a) listem poleconym na adres: Kino Helios, Galeria Sfera, ul. Mostowa 5; 43-300 Bielsko-

Biała  

 lub 

b) pocztą e-mail, na adres: bielsko@helios.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu 

składającego reklamację oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od 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. 

 

VII.         Postanowienie końcowe 

 

1. Regulamin jest udostępniony w kasie kina Helios w Galerii Sfera w Bielsku-Białej przy  

ul.   Mostowej 5, 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające 

z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.  

4.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach 

celowości przeprowadzenia Konkursu  

6.  Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Organizatora. 

 

 

 


