
Regulamin określa zasady organizacji Konkursów pod nazwą Filmowe Poranki 

 

I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu  

 

1. Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 

Łódź, nr KRS 0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933 zwana dalej Organizatorem.  

2. Konkursy prowadzone są przed seansami: „ Filmowe Poranki ” w następujących kinach:  

1. Helios: Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 

2. Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok 

3. Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok 

4. Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok 

5. Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała 

6. Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz 

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

8. Helios Gdańsk ( Galeria Alfa ), ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk 

9. Helios Gdańsk ( Galeria Metropolia ), ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk 

10. Helios Gdynia (Centrum Riwiera), ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

11. Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno 

12. Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

13. Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz 

14. Helios, al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra 

15. Helios, ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz 

16. Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

17. Helios Kielce, Ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce 

18. Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin 

19. Kino Helios, ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno 

20. Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica 

21. Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin 

22. Kino Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź 

23. Kino Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz 

24. Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn 

25. Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole 

26. Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła 

27. Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski 

28. Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock 



29. Kino Helios, ul Pleszewska 1, 61-136 Poznań 

30. Kino Helios, ul. W. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl 

31. Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom 

32. Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów 

33. Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów 

34. Helios, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce 

35. Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec 

36. Helios, ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola 

37. Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice 

38. Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin 

39. Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin 

40. Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew 

41. Kino Helios, ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

42. Kino Helios, ul. Geodetów 2; 05 - 200 Wołomin 

43. Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

44. Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55 – 040 Bielany Wrocławskie 

a) Biorąc udział w Konkursach, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik 

wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

b) 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.  

c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, w tym art. 919 – 921.  

d) Seanse z konkursami w ramach Filmowych Poranków odbywają się we wszystkich kinach 

Helios o godzinie 10,30. Terminy seansów dostępne są na stronach kin www.helios.pl  

 

II. Nagrody konkursowe  

 

1. W Konkursach do wygrania są upominki – gadżety filmowe oraz inne upominki wg 

możliwości i aktualnego stanu posiadania w kinie.  

2. Wartość poszczególnych nagród – upominków, nie przekracza 50 zł. 

3. Niniejsze Konkursy są konkursami z dziedziny kultury i sztuki i tym samym są zwolnione z 

obowiązku uiszczenia podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z dnia 2018.01.24). 



I. Zadanie konkursowe i wybór zwycięzcy – laureata 

Każdy Konkurs przeprowadzany jest w sali kinowej przed pokazami filmów w ramach akcji „Filmowe 

Poranki” w formie Quizu oraz konkursów przedstawionych na prezentacji.  

1. Wybór uczestników odbywa się następująco:  

a. Poprzez losowanie wcześniej wypełnionych kuponów konkursowych.  

b. Osoba, która jako pierwsza zgłosi się poprzez podniesienie ręki w górę  

1. O ostatecznym wyborze osoby wytypowanej do udziału w konkursie decyduje prowadzący  

2. Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi otrzymuje nagrodę. W przypadku złej 

odpowiedzi możliwość odpowiedzi przypada kolejnej osobie zgłaszającej się.  

3. Nagroda zostanie przekazana laureatowi od razu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi z 

zastrzeżeniem postanowień rozdziału V niniejszego Regulaminu. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursach „Filmowe Poranki” 

1. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie widzowie uczestniczący w seansach w ramach 

akcji „ Filmowe Poranki”  

2. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich dzieci. 

III. Warunki odbioru nagród 

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych 

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

2. Wydanie nagrody może nastąpić po udzieleniu poprawnej odpowiedzi w konkursie  

3. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Organizatora, powodujących brak możliwości 

wydania nagrody wskazanej w ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo zaoferować inną 

nagrodę o takiej samej wartości.  

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

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

przyczyn leżących po stronie Uczestników.  

6. Laureat traci prawo do nagrody wskutek niewykonania obowiązków wynikających z 

Regulaminu, w szczególności, o których mowa w pkt. 1 – 2 powyżej.  

 

VI. Dane osobowe 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w 

Konkursie. 



3. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania 

ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 

danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawnymi.  

4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia 

Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Organizatora, wskazanego poniżej. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu oraz działań marketingowych Organizatora jest zgoda Uczestnika, 

wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego 

na Organizatorze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na prowadzeniu marketingu 

przez Organizatora, w tym promowaniu Organizatora i jego usług oraz dochodzeniu roszczeń 

związanych z Konkursem. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów 

marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 

dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 

16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, 

przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej 

cofnięciem.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego 

rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody w Konkursie, czas niezbędny do wykazania 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń. 

Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora 

działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na 

otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. 

8. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 

danych osobowych. Jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe: 

-  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 



- na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – 

taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. 

 

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:  

a. Listem poleconym na adres Dział Marketingi i Reklamy Helios S.A. , ul. 

Poniatowskiego 5, 26-600 Radom,  

b. Pocztą e-mail, na adres reklamacje@helios.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego 

reklamację, a także adres 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.  

4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w biurach kin sieci Helios oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu: www.helios.pl  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921. 


