
Regulamin Akcji „Koneserzy dostają więcej” 

 

 

I. Organizator oraz zakres terytorialny i czasowy Akcji  

 

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Koneserzy dostają więcej” (zwanego dalej Akcją) jest spółka Helios S.A. 

z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000005092, posiadająca NIP: 7251482632, REGON: 471544933 oraz opłacony w całości 

kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych (dalej „Organizator”) 

2. Fundatorem nagród jest Organizator.  

3. Akcja będzie prowadzona na terenie kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Warszawska 1, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki), zwanym dalej Kinem. 

4. Akcja trwa od dnia 1.08.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia 

Akcji przed terminem 31.12.2022 r. w przypadku wyczerpania puli dostępnych nagród.  

5. Przez użyte w treści Regulaminu Akcji wyrażenia rozumie się:  

a) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca posiadaczem pięciu (5) bądź trzech (3) różnych (z innymi datami 

seansu) biletów na seanse Kina Konesera do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim, zakupionych w czasie 

trwania Akcji. 

b) Zadanie – przekazanie biletów na seanse Kina Konesera zakupionych w kinie w Tomaszowie Mazowieckim, 

w czasie trwania Akcji. 

c) Ustawa – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, 

poz. 83 z późn. zm.);  

d) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24.);  

6. Biorąc udział w Akcji, w sposób przewidziany w Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia 

Regulaminu.  

7. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od 

Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach niepogorszających 

sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.  

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 

919–921.  

9. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie przez Uczestników zasady fair play. W razie 

uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad Akcji, w szczególności nieuczciwego lub nieetycznego wpływania na 

przebieg Akcji, przekazania przez Uczestnika biletów budzących wątpliwość co do ich autentyczności,  Organizator 

ma prawo podjąć działania temu przeciwdziałające, włącznie z dyskwalifikacją uczestnika.  

 

II. Warunki uczestnictwa w Akcji  

 

1. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

2. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (przy czym warunek ten musi być spełniony 

w dniu wzięcia udziału w Akcji, przez co rozumie się dzień zgłoszenia do Akcji), mające miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn. zm.).  

3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy, jak również 

członkowie Jury Akcji, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest posiadanie pięciu (5) bądź trzech (3) różnych (z innymi datami seansu) 

biletów zakupionych na seanse Kina Konesera do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim w czasie trwania Akcji. 

Dostarczenie oryginałów biletów do Kina i przekazanie ich pracownikom Kina celem odbioru nagrody. 



5. Podstawą uczestnictwa w Akcji są tylko bilety płatne. Zaproszenia lub wejściówki stanowiące wygraną w innych 

konkursach nie stanowią podstawy do wzięcia udziału w Akcji.   

 

III. Zadanie i zasady wyłonienia Laureatów  

 

1. Zadanie polega na posiadaniu pięciu (5) lub trzech (3) różnych (z innymi datami seansu) biletów zakupionych na 

seanse Kina Konesera do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim od 1.08.2022 roku do 31.12.2022 roku 

i dostarczenie oryginałów biletów do Kina, a także udostępnienie ich pracownikom Kina celem wydania nagrody.  

2. Na każdym bilecie powinna figurować inna data seansu Kina Konesera. 

3. Uczestnik może zgłosić się wielokrotnie, za każdym razem dostarczając nową pulę biletów. 

4. Uczestnik, który dostarczy pięć (5) lub trzy (3) bilety zakupione na seanse Kina Konesera do kina Helios 
w Tomaszowie Mazowieckim w terminie od 1.08.2022 roku do 31.12.2022 roku, otrzyma jedną z nagród. 

 

IV. Nagroda w Akcji 

 

1. Nagrodami w Akcji są:  

a) dla Uczestnika, który dostarczy do kina pięć (5) różnych (z innymi datami seansu) biletów na seanse 
Kina Konesera – książka do wyboru z dostępnych tytułów. 

b) dla Uczestnika, który dostarczy trzy (3) różne (z innymi datami seansu) bilety na seanse Kina Konesera  
-  płyta DVD do wyboru z pośród dostępnych tytułów. 

2. Odbiór nagrody odbędzie się niezwłocznie po dostarczeniu oryginałów biletów do Kina. Osoba z obsługi Kina 

dokona weryfikacji prawdziwości przekazanych biletów i na podstawie ich ilości wyda Uczestnikowi nagrodę. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania 

jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

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

 

 

V. Oświadczenia i zgody 

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do Akcji oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.  

2. Poprzez zgłoszenie do Akcji, Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zgłoszonymi biletami i że 

są one jego własnością. 

 

 

 

VI. Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane 

w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji (tj. od 31.12.2022 roku):  

a) listem poleconym na adres: HELIOS S.A., ul. Warszawska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

lub  

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: trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację 

i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

 


