
KONKURS WYGRAJ ROWER Z KINEM KOBIET

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem  Konkursu”)  dotyczy  konkursu
pod  hasłem  „WYGRAJ  ROWER  Z  KINEM  KOBIET”  (zwanego  dalej
„Konkursem”).

2. Organizatorem  Konkursu,  właścicielem  nagród,  wydającym  nagrody  oraz
płatnikiem  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  z  tytułu  wygranych  w
Konkursie jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (Al. Kościuszki 17; 90-418 Łódź),
wpisany  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005092, NIP: 725-14-82-632,
REGON: 471544933, (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Przez użyte w treści Regulaminu Konkursu wyrażenia rozumie się:
A) Autor  -  osoba  fizyczna  będąca  autorem  (w  rozumieniu  Ustawy  o  prawie

autorskim) Zdjęcia, zgłaszająca Zdjęcie do Konkursu,
B) Zdjęcie  –fotografia  przesłana  w postaci  pliku  graficznego,  spełniająca  wymogi

Konkursu, zgłoszona przez Autora do Konkursu,
C) Filmik  –  wideo  plik.AVI  lub  MP4  trwający  maksymalnie  3  minuty,  spełniający

wymogi Konkursu, zgłoszony przez Autora
D) Ustawa o prawie autorskim – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z

dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
E) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
F) Kino  Kobiet  –  cykl  specjalnych  pokazów  filmowych  adresowany  do  kobiet,

odbywający się w kinach sieci Helios
4. Konkurs  trwa  od  dnia  22  czerwca  2017 roku  do  dnia  30  sierpnia  2017 roku

zgodnie z następującym harmonogramem:
A) 22 czerwca 2017 roku - start Konkursu,
B) 28 sierpnia 2017 roku - upływ terminu zgłaszania Zdjęć/ Filmików na Konkurs,
C) 30 sierpnia 2017 roku- wyłonienie Laureata podczas seansu Kina Kobiet 
5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem sieci Internet.
6. Konkurs dotyczy następującego kina należącego do sieci Helios:

1) Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
7. Biorąc  udział  w  Konkursie,  w  sposób  przewidziany  w  niniejszym Regulaminie

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. 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.

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



II. CEL I ZASADY KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych, najbardziej kreatywnych zdjęć/
filmików przekonujących, że nowy rower należy się właśnie Pani. Jeśli posiadają
Panie stary rower prosimy o pokazanie, że bardzo chcą Panie wymienić go na
nowy model – w myśl hasła „Wymień stary na nowy”. Jeśli nie posiadają Panie
starego roweru prosimy o przekonanie, że bardzo chciałyby Panie taki posiadać. 

2. Zdjęcia/  Filmiki  zgłoszone do  Konkursu  oceniane  będą przez  niezależne Jury
Konkursu  powołane  przez  Organizatora,  w  skład  którego  wchodzą  trzej
pracownicy  Organizatora –  Jury  wyłoni  łącznie  3  najlepsze prace:  Zdjęcia  lub
Filmiki. Podczas seansu Kina Kobiet każda z obecnych Pań będzie mogła oddać
jeden głos na jedno zdjęcie lub filmik – po podliczeniu głosów Laureatka zostanie
wyłoniona podczas seansu Kina Kobiet. 

3. Nagrodą główną w konkursie jest rower ufundowany przez sklep Oliver o wartości
700 złotych. 
Warunkiem wydania i odbioru nagrody głównej określonej w części II ppkt 3. jest
wpłacenie przez Laureata na rachunek bankowy Organizatora podany w pkt 4
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.
Wpłaty należy dokonać na rachunek Organizatora w Kredyt Banku S.A. III Oddział
w Łodzi, o numerze: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000.

           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.

II miejsce oraz III miejsce to nagrody niespodzianki ufundowane przez Kino Helios
Piotrków Trybunalski. 

4. Zdjęcia/ Filmiki zgłaszane do Konkursu powinny być wysłane drogą mailową na
adres piotrkow@helios.pl w terminie od 22 czerwca 2017 do 28 sierpnia 2017
roku wraz z imieniem, nazwiskiem, telefonem kontaktowym oraz skanem dwóch
biletów zakupionych na seans Kina Kobiet z obowiązującego cennika Kina Helios
Piotrków Trybunalski (z dnia 22.06.2017, 19.07.2017 lub 30.08.2017).

5. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać maksymalnie 1 zdjęcie/ filmik. 



6. W  przypadku  zgłoszenia  Zdjęcia/  Filmiku  przez  osobę  niepełnoletnią  do
zgłoszenia  należy  również dołączyć skan podpisanej  przez rodzica lub innego
opiekuna prawnego uczestnika  akceptacji  warunków Regulaminu  Konkursu,  w
tym pkt. 10 oraz zgody na:

a) wzięcie udziału w konkursie przez uczestnika. 
b) nieodpłatną publikację Zdjęcia/ Filmiku wraz z danymi uczestnika, jako Autora i

upublicznienie  Zdjęcia/  Filmiku  i  wizerunku  małoletniego  uczestnika  dla  celów
związanych  z  Konkursem,  w  sieci  Internet,  publikacjach  papierowych  i
multimedialnych.

7. Ocena Zdjęć będzie przebiegać według następujących kryteriów:
a. zgodność z Regulaminem Konkursu, 
b. zgodność z tematyką Konkursu,
c. kreatywność

8. W konkursie  mogą wziąć  udział  Autorzy,  tj.  wyłącznie  osoby fizyczne,  mające
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 roku, nr  14, poz. 176 z późn. zm.),  które w dniu wzięcia udziału w
Konkursie ukończyły 13 lat, przy czym niepełnoletni Autorzy mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który jednocześnie
wyraża  zgodę  na  publikację  Zdjęcia/  Filmiku  i  wykorzystanie  wizerunku
małoletniego uczestnika.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i
Zlecającego Konkurs oraz członkowie ich rodzin (  to jest  dzieci,  małżonkowie,
rodzice  i  rodzeństwo)  a  także  członkowie  Jury  Konkursu  oraz  członkowie  ich
rodzin (to jest dzieci, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo).

10. Autor poprzez zgłoszenie Zdjęcia/ Filmiku do Konkursu oświadcza, że akceptuje
wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu oraz udziela i przekazuje Helios
S.A. wszelkie prawa i zgody na publiczne nieodpłatne ekspozycje Zdjęcia/ Filmiku
(na stronie internetowej organizatora – www.helios.pl, na fanpage’u Organizatora
na  Facebooku,  oraz  podczas  seansów Kina  Kobiet  w  kinach  Organizatora  w
miesiącu sierpniu oraz wrześniu 2017).

11. Autor może zgłosić Zdjęcie/ Filmik do Konkursu, pod warunkiem, że:
a) Autor posiada zgodę każdej osoby widocznej na zdjęciu/ filmiku do wykorzystania

(udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku w sposób opisany w punkcie nr
9 powyżej (Organizator jest upoważniony do weryfikacji zgód posiadanych przez
Autora),

b) Zdjęcie/ Filmik nie zostało wykonane na odpłatne zlecenie Autora lub jakiejkolwiek
innej osoby,

c) Zdjęcie/ Filmik nie zostało wykonane przy udziale członków Jury Konkursu lub
pracowników Organizatora, oraz członków ich rodzin,

d) Autor  posiada  pełnię  praw  autorskich  do  Zdjęcia/  Filmiku  i  wyraża  zgodę  na
nieodpłatne przeniesienie tych praw na Organizatora.



12. Przez przystąpienie  do Konkursu uczestnik  potwierdza,  wypełnienie  warunków
opisanych w pkt. 11 powyżej, wyraża swoją zgodę na postanowienia opisane w
Regulaminie,  oraz  potwierdza,  że  osoba  trzecia  ewentualnie  występująca  na
zdjęciu jest poinformowana o przekazaniu zdjęcia z jej  wizerunkiem w ramach
Konkursu,  i  wyraża  zgodę  na  przesłanie  zdjęcia  z  jej  wizerunkiem w  ramach
Konkursu, oraz na treść postanowień Regulaminu. 

13. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że on oraz osoba występująca
na  zdjęciu  wyraża  zgodę  na  możliwość  nieodpłatnego  upublicznienia  zdjęcia/
filmiku  -  pracy  konkursowej,  m.in.  poprzez  rozpowszechnianie  jej  na  stronie
internetowej Organizatora.

14. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że on oraz osoba występująca
na  zdjęciu  wyraża  zgodę  na  możliwość  nieodpłatnego  rozpowszechnienia
wizerunku,  i  swoich danych przez publikację na stronie internetowej,  portalach
społecznościowych Organizatora i w innych mediach. 

15. Uczestnictwa w Konkursie,  jak i  praw i  obowiązków z nim związanych,  w tym
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i
podmioty.

16.W konkursie obowiązuje zasad fair  – play. Niedopuszczana i  dyskwalifikowane
będą  osoby,  których  prace  w  jakikolwiek  sposób  są  niezgodne  z  zasadami
współżycia społecznego, lub zawierają treści wulgarne, nieetyczne, rasistowskie
lub w inny sposób mogące poniżyć kogokolwiek lub naruszać czyjeś dobre imię
i/lub  godność.  Prawo  podjęcia  decyzji  w  tym  zakresie  należy  wyłącznie  do
Organizatora. 

17. Zdjęcia/ Filmiku, które naruszą Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie
przyjęte  normy  społeczne  lub  obyczajowe,  nie  zostaną  dopuszczone  do
Konkursu. O niedopuszczeniu zdjęcia do Konkursu decyduje Organizator.

18.W przypadku  skierowania  wobec  Helios  S.A.  roszczeń przez  osobę trzecią  z
tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu
Zdjęciem/ Filmikiem, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących jej praw
do wizerunku Helios S.A. poinformuje Autora o tym fakcie, a Autor zobowiązuje
się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji  oraz  przystąpić  do  sprawy  sądowej  po  stronie  Helios  S.A.  jako
interwenient uboczny, a także na pierwsze żądanie Helios S.A. zwrócić wszelkie
poniesione przez Helios S.A. koszty związane z naruszeniem praw osoby trzeciej,
w  szczególności  koszty  obsługi  prawnej,  koszty  poniesione  w  związku  z
korzystaniem  z  zastępstwa  procesowego,  koszty  postępowań  sądowych  oraz
koszty związane z zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw
osoby trzeciej.

19. Helios S.A. poinformuje Autora drogą mailową (lub w jakikolwiek inny sposób) o
skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko Helios S.A. roszczeń wynikających z
naruszenia ich praw.

III. ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY



1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  skontaktowania  się  tylko  z  Laureatami
Konkursu, tj. Autorami Zdjęć/ Filmików, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione
w  Konkursie.  Organizator  skontaktuje  się  z  Autorami  drogą  mailową  lub
telefoniczną i poinformuje ich o terminie rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Organizator  jest  uprawniony  do  zamieszczenia  na  swojej  stronie  internetowej
(www.helios.pl) oraz na swoim fanpage’u na Facebooku imienia, nazwiska oraz
nicka  Laureata  Konkursu.  Organizator  również  ma  prawo  do  zamieszczenia
nagrodzonych  oraz  wyróżnionych  Zdjęć/  Filmików  na  oficjalnym  funpage’u
Organizatora  oraz  Kina  Kobiet  na  Facebooku,  a  także  na  swojej  na  stronie
internetowej (www.helios.pl).

3. Podanie  przez  Autora  nieprawdziwych  lub  niekompletnych  danych  w  mailu
zgłoszeniowym  stanowi  przyczynę  wykluczenia  Zdjęcia/  Filmiku  z  Konkursu,
również już po jego rozstrzygnięciu.

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

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  powodu  niezawinionej  przez
Organizatora niemożności powiadomienia Laureata o wygranej, w szczególności
z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego adresu e-mail, numeru telefonu
lub adresu. 

6. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za niemożność odbioru lub realizacji
nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

IV. 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.

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 Konkursu, 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. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  przebiegu  Konkursu,  w  szczególności
przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora w terminie 30
dni od dnia zakończenia Konkursu:

http://www.helios.pl/
http://www.helios.pl/


a. listem poleconym na adres Kino Helios Galeria Focus Mall, ul. Słowackiego
123, 97-300 Piotrków Trybunalski 

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
wskazującym na powód reklamacji.

3. Organizator  w  terminie  21  (słownie:  dwadzieścia  jeden)  dni  od  otrzymania
reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego
ją o zajętym stanowisku.


