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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., 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 Gospodarczy 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 trwa od dnia 23.03.2017 r. do dnia 27.04.2017 r. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie kina Helios w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jana III 

Sobieskiego 6 (zwanego dalej Kinem).  

4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża 

zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika 

któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany 

Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie i  prawo do nagród. 

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 zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w 

tym art. 919 – 921. 

 

 

II. Nagroda 

 

1. W Konkursie do wygrania jest jedna główna nagroda – Voucher na „Najfajniejsze Kolonie dla 

Dziecka”, od Fundatora wskazanego poniżej w pkt. 2. Voucher obejmuje pobyt jednej osoby, o 

wartości 1099 zł., który można zrealizować w jednym z trzech obiektów, we wskazanych 

terminach:  

a) „Fajna Kolonia Z Przygodą” w terminie 22-29 sierpnia 2017 – Program i szczegóły 

kolonii w Załączniku nr 1 Regulaminu Konkursu, 

b) „Fajna Kolonia na Pierwszy Raz” w terminie 5-12 lipca 2017 – Program i szczegóły 

kolonii w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu, 

c) „Fajna Kolonia na Wypasie” w terminie 26 czerwca-3 lipca 2017 – Program i szczegóły 

kolonii w Załączniku nr 3 Regulaminu Konkursu 

2. Fundatorem nagrody głównej i wykonawcą usług objętych voucherem jest Paweł Lis prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Ale Fajnie Paweł Lis, z siedzibą przy Ul. Kasprzaka 46, 41-303 

Dąbrowa Górnicza, województwo Śląskie (NIP 6292080597, REGON: 271769638) 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu  

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu wzięcia udziału w 

Konkursie ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie 

ukończyły 18 lat, pracownicy Organizatora, a także ich zstępni, wstępni, małżonkowie i rodzeństwo. 

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. 

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a) zakup biletów (w kasie Kina lub przez Internet)  na dwa kolejne seanse z cyklu Kino Kobiet, 
odbywające się w dniach: 23.03.2017 oraz 27.04.2017 wg aktualnego cennika Kina Helios w 

Dąbrowie Górniczej i zachowanie oryginałów biletów. 
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b) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  

c) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez wrzucenie, do specjalnie oznaczonej urny 

znajdujących się w sali Kina nr 3 w dniu 27.04.2017 r., koperty z odcinkiem biletu z seansu Kina 

Kobiet, odbywającego się w dniu 23.03.2017 wraz 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 będzie dostępny w kasie Kina. Osoba 

biorąca udział w konkursie musi uczestniczyć w pokazie Kina Kobiet w dniu 27.04.2017. 

4. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. przed seansem filmowym z cyklu Kino 

Kobiet. Spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 b) zostanie wylosowana, na sali kinowej, jedna 

osoba, której prowadzący zada jedno pytanie konkursowe. Czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi 

to 30 sekund. Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która udzieli 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. Za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na Sali 3 przysługuje nagroda główna 

(wskazana w części II pkt 1 ppkt a Regulaminu).  

 

 

 

IV. Dane osobowe 
 

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

Łodzi (90-418), Al. Kościuszki 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

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

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. 

 

 

 

V. Warunki odbioru nagród 

 
1. Warunkiem wydania i odbioru nagrody głównej określonej w części II ppkt 1. 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). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy 

będącej nagrodą).  

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. 
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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. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usług objętych voucherami 

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

tym roszczenia. 

 

 

 

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 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 

Dąbrowa Górnicza 

lub  

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 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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Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu. 

„Fajna Kolonia Z Przygodą”  

Dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat  

Program Kolonii kierowany jest dla Dzieci od 5 do 13 roku życia, które lubią fajną zabawę. 

Szczególnie zachęcamy dzieci, które są bardzo aktywne, mają niespożyte pokłady energii. Rodzinny 

klimat naszych wyjazdów sprawia, że jest naprawdę fajnie i miło. Kolonia jest pełna atrakcji, które 

najfajniej wypełniają czas naszym uczestnikom. Opiekę nad Dziećmi sprawuje najfajniejsza kadra, 

która dba o komfort i bezpieczeństwo dzieci.  

Węgierska Górka to miejscowości położona na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego 

niedaleko Żywca i Milówki. Brzeg przepływającej rzeki Soły jest ciekawie zagospodarowany, turyści 

mogą podziwiać bulwary i łukowy most nad rzeką. Prócz malowniczych widoków w miejscowości 

znajdują się liczne zabytki, z których najsłynniejsze to forty z okresu II Wojny Światowej.  

Zakwaterowanie Ośrodek Wypoczynkowy Wrzos położony jest nad rzeką Sołą, na terenie o 

powierzchni 1,2 ha , w całości ogrodzonym, z bardzo dobrym dojazdem - niedaleko od drogi Żywiec – 

Zwardoń. Do Dyspozycji mamy przytulne 3 - 6 osobowe pokoje z łazienkami i TV. Budynek 

połączony jest przejściem z krytym basenem z podgrzewaną, ozonową wodą. Oprócz tego mamy do 

dyspozycji saunę fińską, salę taneczną i świetlicę, w której znajdują się stoły do tenisa i stół 

bilardowy. Jest miejsce na ognisko więc będziemy mogli piec kiełbaski, a także szaleć na trawiastym 

boisku do piłki nożnej i siatkówki.  

Jedzonko 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja oraz podwieczorek. Suchy prowiant na drogę powrotną.  

Co będziemy robić na Fajnej Kolonii z Przygodą?  

 Zwiedzimy Fort Wędrowca,  

 Udamy się na zbójnicki szlak gdzie będziemy oswajać „zbójnika”,  

 Pojedziemy do Etnoparku, 

 Pojedziemy na Górę Żar z atrakcjami oraz obserwacją tamtejszego zjawiska paranormalnego,  

 Zobaczymy festiwal Ginących Zawodów,  

 Przeżyjemy noc inną niż wszystkie; Uruchomimy fabrykę talentów, 

 Weźmiemy udział w wieczornych podchodach z legendą;  

 Zorganizujemy Sport Challenge,  

 Weźmiemy udział w wieczorze kabaretowym, 

 Rozruszamy swoje ciało na basenowym Aqua aerobiku,  

 Będziemy rywalizować w zabawie - kadra kontra reszta świata – czyli uczestnicy kontra wychowawcy, 

 Weźmiemy udział w licznych konkursach i zabawach jak: dyskoteki, śluby kolonijne; gra terenowa; 

majsterkownia; gry sportowe i rekreacyjne; basenowy relaks.  

Termin wyjazdu i cena: 22 - 29 sierpnia 2017 Cena - 1099 zł  

W cenie: Zakwaterowanie: 7 noclegów; Wyżywienie; Ubezpieczenie NNW; Opieka najfajniejszej kadry (1 

wychowawca na maksymalnie 13 osób); opieka medyczna; realizacja programu; transport autokarem o wysokim 

standardzie; materiały plastyczne; dyplomy i nagrody, atrakcje i wycieczki fakultatywne, domowa atmosfera.  

Rezerwacja kolonii: telefoniczna: 503 084 639, 690 833 444; mailowa: biuro@alefajnie.eu, osobista: Ale Fajnie 

ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza  

Informacje organizacyjne: Kieszonkowe - 80 zł (na własne wydatki); 30 zł – fundusz lekowy; (do zwrotu w 

przypadku niewykorzystania). 

 

 

mailto:biuro@alefajnie.eu
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Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu. 

„Fajna Kolonia na Pierwszy Raz”  

Dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat  

Program Kolonii kierowany jest dla Dzieci od 5 do 10 roku życia, które lubią fajną zabawę. 

Szczególnie zachęcamy dzieci, które na taki wyjazd jadą po raz pierwszy lub są nieśmiałe. Rodzinny 

klimat naszych wyjazdów sprawia, że jest naprawdę fajnie i miło. Kolonia jest pełna atrakcji, które 

cudownie wypełniają czas naszym uczestnikom. Opiekę nad Dziećmi sprawuje najfajniejsza kadra, 

która dba o komfort i bezpieczeństwo dzieci.  

Poronin to miejscowości słynąca z kultywowania podhalańskiego folkloru. Leży wśród łąk i lasów, 

na wysokości 740 m n.p.m., u stóp dwóch pasm górskich - Pogórza Gubałowskiego i Pogórza 

Gliczarowskiego, wzdłuż potoków Porońca i Zakopianki. Poza krajobrazami można podziwiać tu 

charakterystyczną zakopiańską architekturę. Poronin jest doskonałą alternatywą dla tłocznego 

Zakopanego, zaś od stolicy Tatr dzieli go zaledwie 6 km.  

Zakwaterowanie Ośrodek Wczasowy Limba, położony w spokojnej ładnej okolicy, pośród łąk i 

lasów. Do naszej dyspozycji przytulne pokoje 3 – 6 osobowe, każdy pokój posiada łazienkę, TV. Na 

terenie ośrodka znajduje się basen kryty z jacuzzi oraz kompleksem saun, a także trzy nowoczesne 

sale konferencyjne z wyposażeniem audiowizualnym oraz osiem nowoczesnych sal tanecznych z 

parkietem i lustrami. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audio. Teren ośrodka jest ogrodzony, 

znajduje się tu: parking, szałas, grill, plac zabaw dla dzieci, huśtawki, zjeżdżalnie, boisko do 

koszykówki i piłki nożnej.  

Jedzonko 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja (przepyszne śniadania i kolacje w 

formie szwedzkiego stołu). Pierwszy posiłek to obiad, a ostatni posiłek to śniadanie. Suchy prowiant na drogę 

powrotną.  

Co będzie na Fajnej Kolonii na pierwszy raz?  

 Wycieczka do Zakopanego z atrakcjami;  

 Piesza wycieczka do Centrum Poronina;  

 Pidżama Party;  

 Fabryka talentów;  

 Wielobój sprawnościowy;  

 Spartakiada kolonijna;  

 Pchli targ;  

 Letnie Kino;  

 Kolonijny teledysk;  

 Kiełbasowe grillowanie;  

 Leśne podchody z poszukiwaniem zaginionego skarbu;  

Ponadto będą liczne zabawy i konkursy takie jak: wesołe wieczorki, dyskoteki, bitwa na balony z wodą, 

kreatywna plastyka, basenowy zawrót głowy, kolacja przy świecach z rozdaniem dyplomów i nagród.  

Terminy wyjazdu i cena: 5 - 12 lipca 2017 Cena - 1099 zł  

W cenie: Zakwaterowanie: 7 noclegów; Wyżywienie; Ubezpieczenie NNW; Opieka najfajniejszej kadry (1 

wychowawca na maksymalnie 12 osób); opieka medyczna; realizacja programu; transport autokarem o wysokim 

standardzie; materiały plastyczne; dyplomy i nagrody, domowa atmosfera.  

Rezerwacja kolonii: telefoniczna: 503 084 639, 690 833 444; mailowa: biuro@alefajnie.eu , osobista: Ale 

Fajnie ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza  

 

Informacje organizacyjne: Kieszonkowe 80 zł (na własne wydatki); 30 zł – fundusz lekowy; (do zwrotu w 

przypadku niewykorzystania Załącznik nr 3. 

mailto:biuro@alefajnie.eu
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Załącznik nr 3 Regulaminu Konkursu. 

„Fajna Kolonia na Wypasie”  

Dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat.  

Program Kolonii kierowany jest dla Dzieci od 5 do 13 roku życia, które lubią fajną zabawę. 

Szczególnie zachęcamy dzieci, które na taki wyjazd jadą po raz pierwszy lub są nieśmiałe. Rodzinny 

klimat naszych wyjazdów sprawia, że jest naprawdę fajnie i miło. Kolonia jest pełna atrakcji, które 

cudownie wypełniają czas naszym uczestnikom. Opiekę nad Dziećmi sprawuje najfajniejsza kadra, 

która dba o komfort i bezpieczeństwo dzieci.  

Brenna to spokojna miejscowości położona około 420 m n.p.m, na Śląsku Cieszyńskim, w dolinie 

rzeki Brennicy. Urocze widoki zapewniają malownicze bogato zalesione tereny - w granicach gminy 

położony jest Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Uwagę turystów przyciągają także zabytki 

architektury drewnianej.  

Zakwaterowanie Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Świerkami” położony jest w górnej części Brennej. 

Usytuowany jest przy lasku sosnowym, blisko rzeki. Do naszej dyspozycji przytulne pokoje 2 - 4 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem. Na terenie Ośrodka znajdują się: sale 

bankietowe, sala kominkowa, barek, sala gier, siłownia, SPA z sauną suchą i parową, jacuzzi i grotą 

solną, duży ogród, szałas z grillem usytuowany przy rzece Brennicy, boiska do piłki nożnej i 

siatkowej, mini plac zabaw, bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, parking na terenie 

posesji oraz basen z podgrzewaną wodą.  

Jedzonko: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja (przepyszne śniadania i kolacje w 

formie szwedzkiego stołu). Pierwszy posiłek to obiad, a ostatni posiłek to śniadanie. Suchy prowiant na drogę 

powrotną.  

Co będziemy robić na Fajnych Koloniach na Wypasie ?  

 Poznamy zwierza nietoperza; 

 Będziemy korzystać z basenu z podgrzewaną wodą;  

 Jechać na wycieczkę do Ustronia gdzie odwiedzimy m.in. Leśny Park Niespodzianek;  

 Odwiedzimy wypasiony Park Linowy;  

 Będziemy z wizytą w Koziej Zagrodzie wraz z regionalnymi warsztatami pełnymi  

smakowitych niespodzianek;  

 Zorganizujemy Challenges na Wypasie;  

 Będziemy smażyć kiełbaski przy ognisku; Bawić się podczas Fluo Party;  

 Kręcić najlepsze musical’e;  

 Brać udział w organizowanych konkursach z nagrodami;  

 Uczestniczyć w licznych zabawach takich jak: dyskoteki, podchody, mruczando, wieczorne czuwanie, 

talent show, chrzest kolonijny, wypasiona plastyka, kolacja przy świecach z rozdaniem dyplomów i 

nagród.  

Termin wyjazdu i cena: 26 czerwca - 3 lipca 2017 Cena - 1099 zł  

W cenie: Zakwaterowanie: 7 noclegów; Wyżywienie; Ubezpieczenie NNW; Opieka najfajniejszej kadry (1 

wychowawca na maksymalnie 13 osób); opieka medyczna; realizacja programu; transport autokarem o wysokim 

standardzie; codzienne wyjścia na basen z podgrzewaną wodą; materiały plastyczne; dyplomy i nagrody; wstęp 

do parku linowego, wycieczka do Ustronia z atrakcjami, wycieczka do Koziej Zagrody z warsztatami, domowa 

atmosfera.  

Rezerwacja kolonii: telefoniczna: 503 084 639, 690 833 444; mailowa: biuro@alefajnie.eu, osobista: Ale Fajnie 

ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza  

 

Informacje organizacyjne: Kieszonkowe 100 zł (na własne wydatki); 30 zł – fundusz lekowy; (do zwrotu w 

przypadku niewykorzystania). 
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