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Regulamin określa zasady organizacji Konkursu  

„Świętuj z nami 5 Urodziny Kina Helios w Gdańsku Metropolia” 

 

§ 1. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu 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 prowadzony jest w następującym kinie: 

Kino Helios w Gdańsku (Metropolia), ul. Kilińskiego 4. 

3. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża 

zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator 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. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921. 

 

§ 2. Nagrody Konkursowe 

1. Dla Zwycięzców w Konkursie do wygrania są następujące nagrody rzeczowe: 

a. Miejsce I - Laureat nagrody głównej otrzymuje 6 (sześć) Bonów Wakacyjnych Biura Podróży 

Itaka o wartości 500zł każdy, na dowolnie wybrany wyjazd z oferty proponowanej przez 

Biuro. Bony są ważne do 09.01.2022 roku. Do tego czasu Laureat nagrody będzie 

zobowiązany zgłosić się telefonicznie bądź mailowo do Biura Podróży Itaka celem omówienia 

szczegółów realizacji Bonów.  Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się na Bonie 

Wakacyjnym.  

Wartość nagrody głównej to 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. 

b. Miejsca II-IV - Karty Podarunkowe firmy W.KRUK -  łącznie 3 sztuki, do wykorzystania w 

salonach firmowych W. Kruk bądź podczas zakupów online 

Wartość każdej nagrody to 100 zł (słownie: sto złotych) brutto. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się 8 października 2021 roku, o godz. 10.00.  

2. Konkurs zostanie zakończony 30 października 2021 roku o godz. 23.59 wg czasu serwera strony 

Organizatora. 
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3. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu Konkursu i 

nie wcześniej niż w chwili rozpoczęcia Konkursu: 

a. za pomocą platformy https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk  uzupełnić formularz 

zgłoszeniowy;  

b. przesłać do nas pracę konkursową: „Jak świętowałbyś swoje urodziny w naszym Kinie”, forma 

dowolna: filmik, rysunek, kolaż etc. za pomocą platformy 

https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk  .  

4. Ocena zgłoszeń Konkursowych przebiegać będzie według następujących kryteriów:  

a) zgodność z Regulaminem Konkursu,  

b) pomysłowość,  

c) kreatywność,  

d) stylistyka językowa. 

5. Oceny dokona jury, powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora 

w ilości 3 osób. 

6. Jury w terminie do 15.11.2021 roku wybierze Zwycięzców Konkursu, w liczbie odpowiadającej 

ilości Nagród w Konkursie wskazanej w Ogłoszeniu. Jury skontaktuje się telefonicznie lub mailowo 

jedynie ze Zwycięzcami Konkursu. Decyzje jury są ostateczne. 

7. Jeśli Organizator nie uzyska odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych od próby skontaktowania się ze 

Zwycięzcą lub Zwycięzca odmówi przyjęcia Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania Nagrody kolejnemu Zwycięzcy wyłonionemu przez Jury Konkursowe. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności wobec osób, z którymi nie udało się skontaktować. 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

• pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w 

Regulaminie.  

• niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 15. rok życia, posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych. Zgoda powinna być przesłana skanem wraz ze zadaniem 

Konkursowym. Zgodę można pobrać na stronie https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk 

. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również 

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

osób. 

 

https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk
https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk
https://konkursy.helios.pl/landing/gdansk
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§ 5. Warunki odbioru nagród 

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

2. Nagroda Konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

3. Warunkiem wydania i odbioru nagrody jest : 

a) wpłacenie przez Zwycięzcę na rachunek bankowy Organizatora (Santander Bank Polska S.A. 

nr konta: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000) kwoty będącej równowartością 10% (słownie: 

dziesięciu procent) wartości nagrody, celem przekazania jej tytułem podatku dochodowego 

od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,  

b) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygraniu nagrody przesłanie do 

Organizatora dowodu dokonania powyższej wpłaty, 

4. Wydanie nagrody nastąpi po łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 a ) i b) 

powyżej.  

5. W przypadku niezapłacenia podatku, rezygnacji z nagrody lub nieodebrania nagrody, nagroda 

pozostaje u Organizatora.  

6. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestników.  

8. Laureat traci prawo do nagrody wskutek niewykonania obowiązków wynikających  

z Regulaminu, w szczególności, o których mowa w pkt. 3 powyżej.  

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji według zasad kodeksu cywilnego za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie usług ponosi:  Nowa Itaka Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole 
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 6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą 

być składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu: 

a. e-mailowo na adres: reklamacje@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. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w biurach kin sieci Helios oraz na stronie internetowej 

organizatora Konkursu: www.helios.pl  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921. 

 

§ 7. Siła wyższa 

1. Konkurs odbywa się w kinie Helios w Gdańsku Metropolia w terminie 8-30.10.2021 r., o ile Siła 

Wyższa lub decyzje władzy państwowej nie uniemożliwią przeprowadzenia Konkursu. Przez Siłę 

Wyższą należy rozumieć wszelkie zdarzenia niezależne i nieprzewidziane uniemożliwiające 

wykonanie Konkursu w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którym nie można 

zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, których nie można było przewidzieć, ani im 

zapobiec, takie jak: huragan, powódź, pożar, upadek statku powietrznego, wojna, epidemie i 

choroby.  

2. Jeżeli Konkurs nie zostanie przeprowadzony w związku z zamknięciem kina Helios w Gdańsku 

Metropolia, informacja o zwrotach bądź planowanym innym terminie realizacji Konkursu zostanie 

podana na stronie  https://www.helios.pl/49,Gdansk/StronaGlowna/ 

 

 

http://www.helios.pl/


5 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

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 0000059944, 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.  
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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. 

 

§ 9. Oświadczenie i zgody 

1. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie 

postanowienia Regulaminu Konkursu oraz udziela i przekazuje Helios S.A. wszelkie licencje, 

prawa i wyraża zgodę na publiczne emitowanie odpowiedzi z Zadania Konkursowego.  

2. Poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:  

a) ma pełne prawo do dysponowania Zadaniem Konkursowym, 

b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, które to prawa nie 

są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,  

c) przysługujące mu prawa do Zadania Konkursowego obejmują w szczególności prawo do ich 

udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,  

3. Z chwilą przesłania zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do rozporządzania i 

korzystania z praw autorskich i pokrewnych do Zadania Konkursowego. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o Konkursie.  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn istotnych, niezależnych od 

Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach 

niepogorszających 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.  

 


