
 
Regulamin Konkursu „Zobacz Szybkich i Wściekłych: Hobbs i Show – wygraj voucher na kurs prawa 

jazdy ” 
 
Jeżeli w Regulaminie użyty jest zwrot „Konkurs” – rozumie się przez to Konkurs „Zobacz Szybkich i 
Wściekłych: Hobbs i Show – wygraj voucher na kurs prawa jazdy”.  
 
I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy akcji konkursowej.  

 
1. Organizatorem Konkursu jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, nr 
KRS 0000005092, NIP 725-14-82-632, Regon 471544933.  
2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Kina Helios w Koninie (62-510) przy ul. Paderewskiego 8  
zwanego dalej: „Kinem”.  
3. Konkurs trwa od dnia 02.08.2019 roku do dnia 30.08.2019 roku.  

a) 02.08-22.08.2019 – Przyjmowanie zgłoszeń. Okres, w którym celem wzięcia udziału w   
Konkursie należy zakupić bilet (online lub w kasie Kina) na film Szybcy i wściekli: Hobbs i 
Show, wykonać zadanie konkursowe i przesłać zgłoszenie na adres konin@helios.pl 
b) 22.08.2019 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 
c) 30.08.2019 – ogłoszenie Laureata konkursu 

4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik akceptuje  
postanowienia niniejszego Regulaminu.  
5. Organizator Konkursu 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.  
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, w tym art. 919 – 921.  
 
II.  Nagroda konkursowa.  
 
1. Nagrodą w Konkursie jest:  

a) voucher na kurs prawa jazdy kat. B o wartości 1600,00 zł brutto (30 godzin jazdy i 30 godzin 
wykładów wraz z materiałami szkoleniowymi). Zwycięzca zobowiązany jest do założenia tzw. 
profilu kierowcy PKK oraz stawienia się w siedzibie P.H.U. Turbo przy ul. Poznańskiej 47 w 
Koninie celem zapisania się i rozpoczęcia kursu do końca 2019 roku.  

b) oraz nagroda gotówkowa o wartości 176 zł brutto, stanowiąca równowartość 10% podatku 
dochodowego od nagrody, która zostanie wpłacona przez Organizatora do właściwego dla 
Zwycięzcy urzędu skarbowego.  

2. Fundatorem nagrody wymienionej w pkt 1 a)  jest Józef Rutecki prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą P.H.U. TURBO Rutecki Józef z siedzibą w Koninie, przy ul.   Poznańskiej 47. 

3. Fundatorem nagrody wymienionej w pkt 1 b)  jest Organizator. 
 
 III.        Warunki uczestnictwa w Konkursie.  
 
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat (przy 
czym warunek ten musi być spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie, przez co rozumie się dzień 
przesłania do Organizatora zgłoszenia konkursowego), mające pełną zdolność do czynności 
prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:  
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a) zakup (online lub w kasie kina) w okresie od dnia 02.08.2019 roku do dnia 22.08.2019 roku, 
biletu według aktualnego cennika, na seans filmu „Szybcy i Wściekli:  Hobbs i Show” w Kinie 
Helios w Koninie.   

b) wykonanie zadania konkursowego (Pracy konkursowej) polegającego na stworzeniu projektu 
graficznego lub pracy plastycznej samochodu (bok i przednia maska), nawiązującego do filmu 
„Szybcy i Wściekli:  Hobbs i Show” i/lub  Kina Helios i/lub Szkoły Jazdy Turbo Rutecki. Do 
stworzenia pracy należy wykorzystać szablon załączony u dołu strony. Technika wykonania pracy 
jest dowolna – w konkursie biorą udział zarówno prace stworzone z wykorzystaniem technik 
cyfrowych, jak i plastyczne wykonane na naszym szablonie.  Jeżeli na Pracy konkursowej będzie 
widoczny wizerunek osoby fizycznej, warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie 
będzie wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i załączenie podpisanego formularza zgody.  

c) przesłanie grafiki lub zdjęcia wykonanej pracy na adres konin@helios.pl wraz ze skanem biletu 
oraz danymi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz daty urodzenia 

4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie ukończyły lat 18, pracownicy Organizatora,  
a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  
6. Podstawą uczestnictwa w Konkursie są tylko bilety płatne zakupione na film „Szybcy i wściekli: 
Hobbs i Show”. Nie mogą być podstawą bilety typu zaproszenia oraz wejściówki stanowiące wygraną 
w konkursach.  
 
III.  Zasady wyłonienia Laureatów.  
 
1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród zostanie powołana przez Organizatora Komisja 
Konkursowa w składzie 3 pracowników Kina Helios w Koninie, która dokona weryfikacji i wyboru 
najbardziej kreatywnej pracy, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i 
wyboru zgłoszonych propozycji.  
2. Komisja Konkursowa będzie oceniać tylko prace  prawidłowo zgłoszone według  następujących 
kryterium: oryginalności, kreatywności, pomysłowości, stopnia nawiązania do przedmiotu konkursu, 
wartości artystycznej, jakości pracy pozwalającej na publikację zgłoszenia  
3. Organizator wyłoni w terminie do 30.08.2019r., w Kinie Helios w Koninie, Zwycięzcę Konkursu – 
Laureata  
4. Laureat zostanie poinformowany o wynikach Konkursu telefonicznie lub pocztą e-mail w terminie 
do 30.08.2019r.  
5. Informacja o rozwiązaniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.helios.pl 
w terminie do 30.08.2019r.  
 
 
IV.  Dane osobowe.  
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.  
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do 
tego celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod 
adresem email: iodo@helios.pl  
4. Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu, 
rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, a także w celach marketingowych w 
związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje na 
temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w są w Polityce transparentności oraz Polityce 
prywatności.  
5. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, 
żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 
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danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  
6. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej 
drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W 
zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  
7. W ramach realizacji Konkursu, dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione podmiotom trzecim, 
świadczącym usługi dla i w imieniu Helios. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie 
Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika 
dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez 
Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5994, Agora S.A. będzie odrębnym od Helios 
Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Agorę S.A. 
w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych 
osobowych oraz ich poprawiania.  
8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa 
oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.  
9. 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. Ponadto w zakresie 
i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez 
Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na 
otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.  
10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 
osobowych. Jeżeli Helios 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.  Prawa autorskie.  
 
1. Każdy z Uczestników Konkursu oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym autorem zgłoszonej pracy 
konkursowej i że przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw majątkowych, nieograniczonych 
prawami osób trzecich.  
2. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie majątkowych praw 
autorskich do zgłoszenia na Organizatora bez konieczności uiszczania przez Organizatora 
jakiegokolwiek wynagrodzenia.  
3. Przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do zgłoszenia nie jest ograniczone ani czasowo, 
ani terytorialnie i dotyczy wszelkich dostępnych pól eksploatacji.  
4. Uczestnik Konkursu zezwala jednocześnie na dokonywanie opracowań, modyfikacji Pracy 
konkursowej do celów informacyjnych i reklamowych Organizatora oraz Fundatora. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji oraz wykorzystywania najciekawszych prac 
konkursowych poprzez m.in. następujące media: Internet, Facebook, radio w związku z czym wzięcie 
udziału w Konkursie oznacza równocześnie zgodę Uczestnika na ich bezpłatną publikację.  
6. Zwycięzca - Laureat wyraża również zgodę na udostępnianie i upublicznianie swojego wizerunku na 
portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Youtube), na stronie internetowej Organizatora 
oraz w materiałach promocyjnych.  



 
 
VI.  Warunki odbioru nagród.  
 
1. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie powyższych zasad ustalonych w niniejszym Konkursie.  
2. Zwycięzcy – Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości 
Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  
3. O terminie odbioru nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz pocztą e-mail wraz z 
informacją o wynikach konkursu.  
4. Po odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest stawić się w określonym przez Organizatora miejscu 
oraz okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.  
5. Nagrody, po których odbiór Laureat nie zgłosi się w ciągu 14 dni od dnia ustalonego jako dzień 
wydania nagród pozostają własnością Organizatora.  
6. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności 
powiadomienia Laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego 
numeru telefonu lub jego zmiany w czasie trwania Konkursu lub podania błędnego adresu e-mail 
Uczestnika.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn 
leżących po stronie Uczestników.  
9. Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora, celem odbioru Nagrody, oraz nie zgłosi się po odbiór Nagrody w ciągu 14 dni od 
terminu ustalonego jako termin wydania Nagrody, jak również niewykonania obowiązków 
wynikających z Regulaminu, w szczególności, o których mowa w pkt. 1 – 5 powyżej.  
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody. 
11. Odpowiedzialność z tytułu realizacji nagrody określonej w pkt II oraz odpowiedzialność z tytułu 
należytego wykonania usługi według zasad kodeksu cywilnego ponosi Józef Rutecki prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. TURBO Rutecki Józef  z siedzibą w Koninie, przy ul. 
Poznańskiej 47. NIP 665-000-73-52 REGON 310502322. Wszelkie roszczenia związane z realizacją 
nagrody należy zgłaszać do w/w podmiotu.  
 
VII.  Reklamacje i odpowiedzialność.  
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą 
być składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu:  
a) listem poleconym na adres: Kino Helios, Galeria nad Jeziorem, ul. Paderewskiego 8 62-510 Konin  
b) pocztą e-mail, na adres konin@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 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. 


