REGULAMIN KONKURSU
Weekend Hakuna Matata w Disneyland® Paris
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu o nazwie Weekend Hakuna Matata w Disneyland® Paris,
zwanego dalej "Konkursem" jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza
82/84, 90-318 Łódź,
nr KRS 0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933, zwana dalej
"Organizatorem".
2. Konkurs organizowany będzie w następujących kinach Organizatora:
1) Kino Helios, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów
2) Kino Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok
3) Kino Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok
4) Kino Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok
5) Kino Helios, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała
6) Kino Helios, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz
7) Kino Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
8) Kino Helios (Galeria Alfa), ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk
9) Kino Helios (Galeria Metropolia), ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk
10) Kino Helios (Galeria Forum), ul. Targ Sienny 7; 80-806 Gdańsk
11) Kino Helios (Centrum Riwiera), ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
12) Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno
13) Kino Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski
14) Kino Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz
15) Kino Helios, al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
16) Kino Helios, ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz
17) Kino Helios, ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
18) Kino Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
19) Kino Helios, ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce
20) Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin
21) Kino Helios, ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno
22) Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica
23) Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin
24) Kino Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź
25) Kino Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz
26) Kino Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
27) Kino Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole
28) Kino Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła
29) Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
30) Kino Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock
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31) Kino Helios, ul Pleszewska 1, 61-136 Poznań
32) Kino Helios, ul. W. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl
33) Kino Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom
34) Kino Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów
35) Kino Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
36) Kino Helios, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce
37) Kino Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec
38) Kino Helios, ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola
39) Kino Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice
40) Kino Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin
41) Kino Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin
42) Kino Helios, ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew
43) Kino Helios, ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
44) Kino Helios, ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
45) Kino Helios, ul. Geodetów 2; 05-200 Wołomin
46) Kino Helios (Magnolia Park), ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
47) Kino Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55-040 Bielany Wrocławskie

3. Fundatorem Nagrody, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu jest Euro Disney
Associes SCA., 1Rue de la Galmy - 77700 Chessy, Francja.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które
ukończyły 8. rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców
lub opiekunów prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich przez Uczestnika
Konkursu rozumie się osobę niepełnoletnią oraz jej opiekuna prawnego.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, pracownicy The Walt Disney
Company (Polska) Sp. z o.o., jego agencji lub kogokolwiek innego profesjonalnie
związanego z Konkursem.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału
w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie ani praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania i realizacji Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
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§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Wejść na stronę helios.pl/disneylandparis i kliknąć na przycisk „Weź udział
w konkursie”, aby móc przejść do formularza konkursowego
b) Wypełnić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzenia i adres email, opcjonalnie: dane opiekuna prawnego - imię, nazwisko)
c) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w sekcji komentarzy.
2. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Ocena zgłoszeń konkursowych (Prac
Konkursowych) przebiegać według następujących kryteriów:
a) zgodność z Regulaminem Konkursu,
b) zgodność z tematyką Konkursu – odpowiedź na pytanie konkursowe powinno
zawierać maksymalnie 2500 znaków (wliczając spacje i znaki interpunkcyjne),
c) kreatywność tekstu,
d) styl tekstu,
e) oryginalność tekstu,
f) walory artystyczne,
g) poprawność językowa.
3. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
4. Zgłoszenia przez agentów lub osoby trzecie nie są dozwolone. Korzystanie z
automatycznych zgłoszeń lub innych programów jest zabronione i wszystkie takie
zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
5. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia online za pośrednictwem strony
internetowej Konkursu. Zgłoszenia muszą być wypełnione online przed datą
zamknięcia Konkursu. Liczy się czas serwera, na którym umieszczono formularz.
6. Przesłanie zgłoszenia (Pracy Konkursowej) w sposób określony w niniejszym
paragrafie, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika Konkursu, że
jego treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób
trzecich, w tym praw autorskich,
a Uczestnik Konkursu ma pełnię praw do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu
oraz do wyrażenia zgody na publikację swojej Pracy Konkursowej na stronach i
kontach portali społecznościowych Organizatora.
7. Nie są dostępne żadne nagrody pieniężne ani inne nagrody alternatywne. Zwycięzcy
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty i wydatki
związane z odebraniem Nagrody.
8. Jeśli Organizator wymaga odpowiedzi od Zwycięzcy (bądź jego rodziców lub
opiekuna) przed przyznaniem Nagrody i nie otrzymuje odpowiedzi po dokonaniu
rozsądnych wysiłków w celu nawiązania kontaktu i w rozsądnym terminie, lub
Zwycięzca (bądź jego rodzic lub opiekun) odmówi przyjęcia Nagrody, Organizator
zastrzega sobie prawo do wycofania Nagrody Zwycięzcy i przyznania Nagrody
kolejnemu Zwycięzcy wyłonionemu przez Jury konkursowe. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności wobec osób, z którymi nie udało się skontaktować.

§ 4 Szczegółowy Terminarz Konkursu.
1. Konkurs rozpoczyna się 5 lipca 2019 roku, o godz. 7.00.
2. Konkurs zostanie zakończony 4 sierpnia 2019 roku o godz. 23.59 wg czasu serwera
strony Organizatora.
3. Jury Organizatora, spośród zgłoszeń spełniających warunki opisane w § 3, wybierze
Zwycięzcę Konkursu i w terminie 12 sierpnia 2019 roku opublikuje informację na
stronie www.helios.pl/disneylandparis.
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§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.
1.

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród
Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
2. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, zostanie powołane przez Organizatora Jury
konkursowe, składające się z 3 pracowników Organizatora.
3. Ocena będzie się odbywać na podstawie kryteriów wymienionych w § 3 ust. 3. Jury
Organizatora wybierze zgłoszenie, które według Jury najlepiej spełnia warunki
opisane
w § 3 pkt 2, którego autor otrzyma Nagrodę konkursową.
4. Organizator w terminach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu opublikuje na
www.helios.pl/disneylandparis wyniki konkursu oraz zawiadomi Zwycięzcę o fakcie
uzyskania prawa do Nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, który został
podany przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym.
5. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę najpóźniej w ciągu 25 dni po potwierdzeniu
otrzymania powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną przez Organizatora.
6. Organizator, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, i/lub podejrzenia
podejmowania nieuczciwych działań celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo
zdyskwalifikować Uczestnika, i/lub przedłużyć termin wyłonienia Zwycięzcy,
jednakże nie później niż 7 dni od terminów określonych w § 4 Regulaminu.
§ 6. Nagroda.
1. Nagrodą w Konkursie jest pakiet voucherów na wycieczkę do Disneyland ® Paris.
2. Wycieczka obejmuje jeden „magiczny” pobyt w Disneyland w Paryżu. Pobyt
obejmuje:
a) Specjalny program weekendu Hakuna Matata w Disneyland® Paris w terminie od
30 sierpnia do 1 września 2019 który obejmuje:
b) 2 noclegi w czterogwiazdkowym tematycznym Hotelu Disneya® - Disney’s
Newport Bay Club,
c) Bilety wstępu do 2 Parków Disneya ważne 3 dni,
d) Ekskluzywny wieczór Hakuna Matata z kolacją, strefą VIP na pokazy i
przedstawienia, spotkania z bohaterami filmu „Król Lew” oraz „Księga Dżungli”,
tematyczny make-up wykonany przez artystów Disneya, gadżety oraz wiele
więcej „dzikich” niespodzianek.

Szczegóły pobytu:
a) 3 dni i 2 noce w pokoju typu Standard Room dla maksymalnie 4 osób,
b) Nagroda obejmuje pobyt w trakcie wydarzenie specjalnego „Weekend
Hakuna Matata” oraz udział w nim w terminie 30 sierpnia do 1 września
2019.
c) Przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia.
d) Nazwa restauracji, w której spożywane będą posiłki podana będzie na
voucherze. Vouchery mogą być realizowane zgodnie z godzinami otwarcia
danej restauracji i dostępności stolika.
3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
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4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem,
bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.
5. Zwycięzca konkursu otrzyma również nagrodę dodatkową w wysokości 11,11%
nagrody rzeczowej, która w związku z opodatkowaniem nagród podatkiem
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% zostanie przeznaczona na
uiszczenie podatku. Czynności uiszczenia podatku dokonuje Organizator Konkursu.
Zwycięzca konkursu obowiązany jest podać właściwy sobie Urząd Skarbowy w celu
dokonania opłaty podatku.
6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych
w niniejszym Regulaminie jego prawo do Nagrody wygasa. W takim wypadku
Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który przekaże Nagrodę kolejnemu
uczestnikowi, który zdaniem Jury konkursowego wykonał najlepszą pracę
konkursową.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z podania
przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu błędnego adresu e-mail lub innych danych
kontaktowych albo ich zmiany w trakcie trwania Konkursu.
8. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem.
9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na jej równowartość pieniężną
lub wymiany na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do
zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców,
mogą być składane w terminie 14 dni od wyłonienia Zwycięzcy
a) listem poleconym na adres:
HELIOS S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJA Weekend Hakuna Matata w Disneyland® Paris
lub
b) pocztą e-mail na adres: reklamacje@helios.pl
z dopiskiem: Weekend Hakuna Matata w Disneyland® Paris
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby
składającej reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego
ją
o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje w zakresie właściwej realizacji Nagrody należy kierować bezpośrednio
do Fundatora Nagrody (Organizatora Turnusu) wskazanego w § 1 pkt 3, który ponosi
wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
§ 8. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Helios S.A., ul. Sienkiewicza
82/84,
90-318 Łódź.
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,
rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia Nagrody konkursowej, zapewnienia
niezbędnych rozliczeń w związku
z Konkursem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora, efektywnego prowadzenia Profilu Organizatora, w tym w celu
przedstawiania Uczestnikowi informacji o inicjatywach i innej aktywności oraz w
związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w
celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony
przed roszczeniami.
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3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.
4. 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.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu oraz działań marketingowych Organizatora, w tym
przetwarzania przez Organizatora wizerunku Uczestników, 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, związanego z zapewnieniem niezbędnych
rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu. 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 oraz numer telefonu, 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 prawidłowego
rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także
przez czas wynikający z przepisów podatkowych. 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.

§ 9. Oświadczenia i zgody.
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie
postanowienia Regulaminu Konkursu oraz udziela i przekazuje Helios S.A. wszelkie
licencje, prawa i zgody na publiczne emitowanie odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
2. Poprzez zgłoszenie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania treścią odpowiedzi,
b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi, które to prawa nie
są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
c) przysługujące mu prawa do odpowiedzi na pytanie konkursowe obejmują
w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego
z postanowieniami Regulaminu,
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d) zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające dane
zawarte
w zgłoszeniu konkursowym, na każde żądanie Organizatora. W przypadku
odmowy przedstawienia Organizatorowi żądnych dokumentów Uczestnik traci
prawo do Nagrody,
3. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do
rozporządzania
i korzystania z praw autorskich i pokrewnych do odpowiedzi na pytanie konkursowe.
§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o
Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn istotnych,
niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie
okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i
faktycznej Uczestników.
3. Organizator oświadcza, że konkurs
organizowany jest w dobrej wierze, w
najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z udziału w konkursie lub
powstałe w związku z nieprzyznaniem Nagrody. Prawa Uczestników Konkursu, jako
konsumentów nie zostają naruszone.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921.

7

