Aneks nr 1
do Regulaminu programu lojalnościowego „Helios dla Szkół”

Z dniem 04.03.2019 r. ulega zmianie treść pkt 3 oraz 4 Regulaminu programu lojalnościowego „Helios
dla Szkół”, który otrzymuje brzmienie:
3. Czas trwania programu
a. Dla dalej funkcjonujących publicznych oraz prywatnych szkół podstawowych, przedszkoli, oraz
szkół średnich - program prowadzony jest w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca
2019r., a rozstrzygnięcie programu nastąpi do 31 sierpnia 2019r. Laureaci programu zostaną
powiadomieni o wygranej i jej wartości drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.
b. Dla przeznaczonych do likwidacji w 2019 roku publicznych oraz prywatnych szkół podstawowych,
przedszkoli, szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich - program prowadzony jest w terminie
od 1 września 2018 r. do 5 czerwca 2019 r., a rozstrzygnięcie programu nastąpi do 20 czerwca
2019 r. Laureaci programu zostaną powiadomieni o wygranej i jej wartości drogą telefoniczną,
mailową lub pocztową i zobowiązani będą do wykorzystania punktów nie później niż do dnia
wygaśnięcia placówki oświaty. Po tym czasie punkty utracą ważność.
4. Nagrody
a. Nagrodami w programie są artykuły ufundowane przez Helios S.A., o wartości równej liczbie
zebranych punktów, przy zasadzie, iż jeden punkt odpowiada 1 zł brutto. Każdy z laureatów
programu może swobodnie wybrać rodzaj nagród przyznanych w konkursie. Wyboru dokonuje
upoważniony przedstawiciel uczestnika. Odbiór nagród nastąpi w biurze odpowiedniego kina za
okazaniem stosownego upoważnienia, na pokazach specjalnych lub zostaną one przekazane
w szkole przez przedstawiciela organizatora. Upoważnienie winno zawierać pieczątkę
nagłówkową szkoły oraz podpis Dyrektora placówki. Regulamin akcji dostępny jest w biurach kin
Helios S.A.
b. Nie istnieje możliwość wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.
c. Nie istnieje możliwość przekazania nagród na rzecz osób trzecich. Wyjątkiem są placówki oświaty
przeznaczone do przekształcenia (połączenia). W tym wypadku Dyrektor lub osoba upoważniona
ma obowiązek nie później niż do dnia 30 czerwca 2019r. podjąć decyzje dla jakiej placówki
zostanie wręczona nagroda.
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