REGULAMIN KONKURSU
„HALLOWEENOWY KONKURS DYNIOWY”
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu „HALLOWEENOWY KONKURS DYNIOWY”.
Przez używany w Regulaminie zwrot „Konkurs” – rozumie się Konkurs „HALLOWENOWY
KONKURS DYNIOWY”.
I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu „HALLOWEENOWY KONKURS DYNIOWY”, zwanego dalej
Konkursem, jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, 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 prowadzony jest na terenie Kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Warszawska 1,
97-200 Tomaszów Mazowiecki), zwanego dalej Kinem.
3. Konkurs trwa od 25 października 2019 roku do 31 października 2019 roku.
4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnicy wyrażają
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 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 zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w
tym art. 919 – 921.
II. Nagroda konkursowa
1. Każda praca konkursowa, która zostanie dostarczona do Kina w terminie określonym powyżej
zostanie nagrodzona drobnym upominkiem.
2. Ponadto w Konkursie do wygrania są trzy nagrody rzeczowe ufundowane przez kino Helios
Tomaszów Mazowiecki, za trzy najlepiej wykonane prace konkursowe:
I miejsce:
- podwójne zaproszenie na dowolny Nocny Maraton lub Mini Maraton, jaki odbędzie się w kinie helios
Tomaszów Mazowiecki do końca 2019 r. z wyłączeniem Maratonu Sylwestrowego,
- podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany film z repertuaru Helios Tomaszów (z wyłączeniem
Projektów Specjalnych i pokazów zamkniętych) ważne do 30 listopada 2019 roku,

- kupon na Popcorn Zestaw Duży do zrealizowania w kinie Helios Tomaszów Mazowiecki ważny do
30 listopada 2019 roku,
II miejsce:
- podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany film z repertuaru Helios Tomaszów (z wyłączeniem
Projektów Specjalnych i pokazów zamkniętych) ważne do 30 listopada 2019 roku,
- kupon na Popcorn Zestaw Duży do zrealizowania w kinie Helios Tomaszów Mazowiecki, ważny do
30 listopada 2019 roku,
III miejsce:
- podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany film z repertuaru Helios Tomaszów (z wyłączeniem
Projektów Specjalnych i pokazów zamkniętych) ważne do 30 listopada 2019 roku.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku powyżej 15-go roku życia.
3. Warunek ten musi być spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie, przez co rozumie się dzień
zgłoszenia do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być zstępni pracowników Organizatora. 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.
5. Zgłoszone prace konkursowe (Dynie) zostaną wykorzystane do dekoracji kina w dniach 25.10.201903.11.2019.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne upublicznienie Prac
konkursowych przez Organizatora poprzez ich prezentację w holu Kina.
7. Po 03.11.2019 prace konkursowe, ze względu na to, że wykonane będą z materiałów organicznych
zostaną zutylizowane przez Kino, tym samym Kino nie będzie zwracało prac, po zakończeniu konkursu.
8. Uczestnik chcąc przystąpić do konkursu musi do pracy konkursowej załączyć formularz
zgłoszeniowy; formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Uczestnik niepełnoletni, w celu przystąpienia do Konkursu musi, załączyć formularz zgłoszeniowy
wypełniony przez swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego);
formularz zgłoszeniowy opiekuna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
IV. Zadanie konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej: - Dyni Halloween. Aby praca konkursowa mogła
być zakwalifikowana do konkursu, Dynia powinna być wystylizowana na ozdobę Halloween, czyli:
- wydrążona w środku, tak żeby można było podświetlić ją od wewnątrz,

- powinna posiadać charakterystyczne cechy Dyni Halloween, czyli wycięte otwory imitujące oczy,
nos i usta,
- do Dyni można dodawać ozdoby w postaci imitacji włosów, uszu, brwi i innych
2. Prace konkursowe powinny być przygotowane indywidualnie, a w przypadku uczestników
niepełnoletnich korzystając ze wsparcia rodziców/ nauczyciela/opiekuna/wychowawcy.
3. Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie, w dowolnej technice z dyni spożywczej.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość ozdób, przy czym wszystkie zgłoszone
ozdoby będą przez Organizatora traktowane jako jedna praca konkursowa.
5. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do dnia 31 października
2019 roku pracę konkursową wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem
zgłoszeniowym do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w
przypadku uczestnika niepełnoletniego załącznik nr 2.
V. Wybór zwycięzców – laureatów
1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagród zostanie powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa w składzie 3 osób – pracowników Kina.
2. Ocena Prac będzie przebiegać według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematyką Konkursu,
b) pomysłowość,
c) walory estetyczne.
3. Organizator w dniu 3 listopada 2019 r. wyłoni Laureatów Konkursu.
4. Organizator o wynikach Konkursu powiadomi telefonicznie Laureatów Konkursu (na dane
Uczestnika lub Opiekuna wskazane w zgłoszeniu konkursowym) niezwłocznie po ich ogłoszeniu.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również opublikowana na stronie internetowej
organizatora: www.helios.pl w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.
6. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w Kinie Helios w Tomaszów Mazowiecki.
VI. 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
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.
11. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, opiekun prawny Uczestnika ma prawo
złożyć oświadczenie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, iż nie wyraża zgody na

przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. Po złożeniu tego
oświadczenia dane te zostaną usunięte i nie będą przetwarzane.
VII. Warunki odbioru i realizacji nagród
1. W celu odbioru nagrody Laureat lub Opiekun Laureata Konkursu powinien stawić się w miejscu i
czasie wskazanym przez Organizatora, oraz potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu
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 niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Laureata lub jego Opiekuna
4. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez
Organizatora celem odbioru nagrody, jak również w wypadku niewykonania innych obowiązków
wynikających z Regulaminu.
5. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata.
VIII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą
być składane w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu:
a) listem poleconym na adres Kina Helios w Tomaszów Mazowiecki (ul. Warszawska 1, 97-200
Tomaszów Mazowiecki) albo
b) pocztą e-mail na adres: tomaszow@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: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

