
REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO W RAMACH CYKLU „KINO KOBIET”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem niniejszego Konkursu Świątecznego (zwanego dalej Konkursem) w ramach akcji „Kino Kobiet”
jest Helios S.A., z siedzibą w Łodzi (90-418), przy 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, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych (opłacony w całości), (zwana dalej Organizatorem).

2. Konkurs trwa od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.
3. Konkurs organizowany jest na terenie kin Helios w Białymstoku:
a) Kino Helios Galeria Alfa ul. Świętojańska 15, 
b) Kino Helios Atrium Biała ul. Czesława Miłosza 2, 
c) Kino Helios Galeria Jurowiecka ul. Jurowiecka 1 

zwanych dalej łącznie Kinem lub Kinami.
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  zastrzega,  że  szczególną  rolę  odgrywa  zachowanie  zasady  fair  play  Uczestników.  W  razie
uzasadnionego  podejrzenia  naruszenia  zasad  uczciwej  rywalizacji,  w  szczególności  nieuczciwego  lub
nieetycznego wpływania na wynik Konkursu, Organizator ma prawo podjąć działania temu przeciwdziałające,
włącznie z decyzją o  wykluczeniu Uczestnika. 

6. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  wyłącznie  z  przyczyn  istotnych,
niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach
niepogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

7. 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 – wyciskarka do soków B6000 Kuvings o wartości 1900
złotych. 

2. Fundatorem nagrody głównej jest  firma Kuvings.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie, Zadanie Konkursowe 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.

2. 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.

3. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu do prowadzenia lub w związku z własną działalności
gospodarczej, lub wykorzystując fakt jej prowadzenia. 

4. Zadaniem Konkursowym jest:  przesłanie  ulubionego przepisu  na świeży sok (dalej  Przepis),  na  adres
mailowy:  kinokobiet@helios.pl,  na formularzu zgłoszeniowym,  (jaki  będzie od dnia 11 grudnia dostępny na
stronie www.helios.pl),

5. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie, oprócz wykonania zadania konkursowego jest: 

1) zakup biletów (w Kasie Kina bądź  online), na dwa kolejne seanse w cyklu Kino Kobiet,  odbywające się w
dniach: 27,29,30 listopada 2017 oraz 11,12 grudnia 2017 r., wg aktualnego cennika wybranego Kina Helios w
Białymstoku, 

2) zachowanie biletów,
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3) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez przesłanie wykonanego zadania konkursowego  na adres
mailowy: kinokobiet@helios.pl wraz z:

a) prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, w którym należy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz
adres email, w którym należy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email, 

b) czytelnym skanem biletów papierowych lub elektronicznych, do 15 grudnia 2017 roku włącznie.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Jury  Organizatora  wyłoni  1  Laureata  konkursu  do  dnia  19  grudnia,  który  spełni  warunki  określone  w
regulaminie. Kryterium oceny będą: Pomysłowość w doborze składników na sok oraz pomysłowość w sposobie
przygotowania i podania.

2. Organizator  powiadomi  Laureata  konkursu  telefonicznie  lub  mailowo  do  dnia  19  grudnia  o  wygranej  w
konkursie oraz możliwości odbioru nagrody w jednym z kin Helios w Białymstoku.

V. Warunki odbioru nagród

1. Warunkiem wydania i odbioru nagrody głównej jest okazanie oryginału biletów z dwóch seansów Kina Kobiet
określonych wyżej w Regulaminie.

2. 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). 

3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi i gwarancji jest Fundator. 
4. Wydanie nagrody głównej może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:
a. osobiste  stawienie  się  Laureata  w  biurze  Kina,  w  terminie  maksymalnie  14  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia

Konkursu  i  okazanie  pracownikowi  Organizatora  dokumentu  tożsamości  oraz  oryginału  biletów  z  dwóch
seansów Kina Kobiet określonych wyżej w regulaminie.

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

VI. 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.

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia
Konkursu listem poleconym na adres:  Kino Helios Atrium Biała Białystok, ul.   Czesława Miłosza 2 15-265
Białystok lub pocztą e-mail, na adres: kinokobiet@helios.pl lub urszula.komsta@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 lub
mailowo poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
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