
 

 

REGULAMIN KONKURSU „DIETETYCZNA METAMORFOZA” z gabinetem 
dietetycznym Bonne Sante 

 
 
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 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 19 marca 2018 roku do dnia 16 kwietnia 2018 roku, 
zgodnie z następującym harmonogramem: 
 

a) 19 marca - 12 kwietnia 2018 roku – okres przyjmowania zgłoszeń; 
 

b) 16 kwietnia 2018 roku – ogłoszenie Laureata konkursu. 
 
3. Konkurs organizowany jest na terenie Kina Helios w Rzeszowie przy Al. 
Powstańców Warszawy 14, 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 niepogarszających sytuacji 
prawnej i faktycznej Uczestników. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921. 
 



 

 

II. Nagroda konkursowa 
 
1. W Konkursie do wygrania jest Voucher „Metamorfoza dietetyczna” od gabinetu 
dietetycznego Bonne Sante ul. Warzywna 3, 35-001 Rzeszów o wartości 750 zł 
brutto upoważniający Laureata do udziału w 3 miesięcznej metamorfozie 
dietetycznej składającej się z: 
 

 cotygodniowych wizyt kontrolnych w gabinecie dietetycznym Bonne Sante 
w Rzeszowie, 
 

 opracowania planu żywieniowego podczas całego trwania Programu 
“metamorfozy dietetycznej”, 

 

 materiałów edukacyjnych i psychologicznych. 
 

oraz nagroda pieniężna w wysokości 1/9 wartości nagrody określonej powyżej.  
 

Ponieważ wartość nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych w wysokości 10 %, przed wydaniem nagrody, o której mowa 
powyżej, Organizator Konkursu potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w 
wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i 
usług) z tytułu obowiązku uiszczenia tego podatku przez Zwycięzcę, i przekaże go 
jako płatnik do właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego. 

 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu 
  
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 
2. 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. 
 
3. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.  
 



 

 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do: 
 

a) przestrzegania zaleceń dietetyka poprzez dostosowanie się do ułożonej dla 
niego diety i nieodbieganie od jej założeń; 
 

b) stawiennictwa na badaniach analizy składu ciała – minimalnie trzy razy          
w miesiącu; 

 

c) stawiennictwa na mierzeniu obwodu ciała – minimalnie trzy razy                   
w miesiącu; 
 

d) udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej – przed rozpoczęciem Programu             
i na zakończenie Programu. 

 

e) udział w wideo reportażu i udzielenie wywiadu – w trakcie trwania 
Programu. 
 

5. W celu udokumentowania realizacji Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża 
zgodę nieograniczoną w czasie, na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 
lub przez inne osoby działające na jego zlecenie, w tym na obrót egzemplarzami, 
na których utrwalono wizerunek Uczestnika Programu oraz na zwielokrotnianie 
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób,              
a także rozpowszechnianie zdjęć z wizerunkiem Uczestników w mediach 
elektronicznych, na stronach internetowych, w prasie, telewizji, a także                        
w gazetach, gazetkach, biuletynach, materiałach reklamowych i informacyjnych. 
Uczestnik w zamian za udział w Programie wyraża zgodę na publikację swojego 
wizerunku, całości i części ciała w postaci zdjęć i filmów w mediach, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 
6. Publikacji będą podlegać także informacje o przebiegu Konkursu oraz jego 
Uczestnikach, w tym: 
 

 rejestrowanie zmian wagi Uczestnika Konkursu, 
 

 samopoczucie Uczestnika Konkursu, 
 

 opinie Uczestników Konkursu na temat diety, treningów, 
 

 podsumowanie zmiany, jaka nastąpiła u Uczestników Konkursu, 
 



 

 

 opinie Uczestników Konkursu o Konkursie. 
 

7. Uczestnik programu wyraża zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego                
i video z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez 
Organizatora, jak też Uczestnik wyraża zgodę by Organizator decydował czy i 
które fragmenty wypowiedzi Uczestnika lub jego wizerunku publikuje bądź wyłącza                   
z publikacji. 
 
8.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów 
powstałych w związku z Konkursem, a w szczególności do zwrotu kosztów dojazdu 
do miejsca wykonania działań objętych Konkursem. 
 
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
 

a) zakup biletu w kasie Kina, bądź online na seans z cyklu Kino Kobiet, 
odbywający się w terminie 19 marca 2018 roku według aktualnego 
cennika Kina Helios w Rzeszowie i zachowanie oryginału biletu. 
 

b) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez przesłanie do  
Organizatora w terminie do 12 kwietnia 2018 roku zgłoszenia, które 
powinno składać się z: 

 

- skanu biletu z seansu Kina Kobiet z dnia 19 marca 2018 roku, 
 

- odpowiedzi na pytanie konkursowe ogłoszone podczas seansu Kina 
Kobiet z dnia 19 marca 2018 roku, 
 

- uzupełnionego wyrażenia zgody na udział w metamorfozie 
dietetycznej (załącznik nr 1). 

 

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi uczestniczyć w seansie Kina 
Kobiet, które odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku w kinie Helios                           
w Rzeszowie przy Al. Powstańców Warszawy 14. 

 
10. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać na adres e-mail kina Helios 
Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów, tj. rzeszow@helios.pl              
w terminie 19 marca – 12 kwietnia 2018 roku z tytułem wiadomości „Kino Kobiet 
– Metamorfoza dietetyczna” 
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11. Podstawą uczestnictwa w Konkursie są tylko bilety płatne, nie mogą być 
podstawą bilety typu zaproszenia, oraz wejściówki stanowiące wygrane                       
w konkursach. 
 
12.  Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 
Niekompletne zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie. 
 
13. Kolejne zgłoszenia konkursowe przesłane przez tego samego Uczestnika, nie 
będą brane pod uwagę podczas wyłonienia zwycięzcy konkursu. 

 
IV. Wyłonienie Zwycięzcy 
 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, 
najpóźniej w dniu 16.04.2018r. 
 
2.  Laureatem Konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej 
odpowiedzi (bądź, której odpowiedź będzie najbliższa poprawnej.) 
 
3. Jako czas udzielenia odpowiedzi przyjmowana jest data wpłynięcia zgłoszenia 
na adres mailowy Organizatora Konkursu, tj. rzeszow@helios.pl 

4. Ogłoszenie Laureata konkursu odbędzie się podczas seansu Kina Kobiet, który 
odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w kinie Helios Rzeszów,                               
Al. Powstańców W-wy 14.  

5. W przypadku nieobecności Laureata na sali kinowej, traci On prawo do 
nagrody, na  rzecz osoby która udzieliła prawidłowej odpowiedzi jako kolejna. 

V. 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. 
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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. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na: 
 

 przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach 
związanych z przeprowadzeniem konkursu, 
 

 przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów 
marketingowych, 

 

 na otrzymywanie od organizatora informacji handlowej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 

 

 wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów 
marketingu bezpośredniego. 

 
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Uczestnik 
może żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych. 
 
VI. Warunki odbioru nagród 
 
1.  Warunkiem odbioru nagrody przez Laureata jest udział w seansie Kina Kobiet, 
który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w kinie Helios Rzeszów,                    
Al. Powstańców W-wy 14.  Przy odbiorze nagrody Laureat powinien okazać 
dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 
2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, 
rzeczowego). 
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność nagrody             
(w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej 
nagrodą). Gabinet dietetyczny Bonne Sante ul. Warzywna 3, 35-001 Rzeszów 
prowadzony przez Bonne Sante Polska sp. z O.O. z siedzibą w Dębicy przy ul. 
Rynek 38 bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 
zobowiązania tj. zapewnienie prawidłowego przebiegu kuracji dietetycznej zgodnej 
z ofertą spółki w terminie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
 



 

 

4. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata. 
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród                   
z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 
 
VII. Reklamacje i odpowiedzialność 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane                   
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu: 
 

a) listem poleconym na adres: Helios al. Powstańców Warszawy 14; 35-329 
Rzeszów.  
 

b) pocztą e-mail na adres: rzeszow@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 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania 
reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją 
o zajętym stanowisku. 
 


