
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SERCE DĘBU” dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu pn. „SERCE DĘBU” jest Best Film CO 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 73/79. 

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i 

obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują w całości treść Regulaminu 

Konkursu i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, iż 

spełniają wszystkie warunki udziału w Konkursie.  

3. Regulamin Konkursu od chwili jego ogłoszenia dostępny będzie w biurach kin Helios 

S.A. oraz na stronie https://www.helios.pl/sercedebu  

§3 Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wiedzy o dębach. 

2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do 

działania w tym kierunku.  

3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami ekologii i ekosystemu oraz jego 

wpływie na nasze życie. 

4. Zebranie budżetu na zasadzenie bioróżnorodnego lasu za pośrednictwem fundacji 

„Las na zawsze”. 

§4 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

§5 Warunki uczestnictwa 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestników 

Konkursu, że zapoznali się z regulaminem konkursowym a zgłoszenie do Konkursu 

nie narusza praw osób trzecich. 

2. Akceptacją przez Dyrektora szkoły nagrody głównej.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

4. W Konkursie może wziąć́ udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły. 

§6 Zadanie konkursowe 

      Zadaniem konkursowym jest: 

 



1. Uczestnictwo w seansie lub seansach filmu „Serce dębu” w terminie 7 października 

2022 roku – 31 stycznia 2023 roku w Sieci Kin Helios oraz zgłoszenie udziału w 

konkursie na adres mailowy: konkurs.sercedebu@bestfilm.pl 

2. Uczestnictwo w pokazie jest dobrowolne i biletowane wg cennika Kina Helios. 

Seans może być jednorazowy lub może być realizowany kilkukrotnie przez 

uczniów tej samej szkoły o okresie trwania konkursu. Każde 10 biletów 

uczniowskich to 1 m2 lasu.  

§7 Kryteria i oceny 

1. Na podstawie przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, wyłoni laureatów. 

Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru laureatów jest ostateczna.  

2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 14 lutego. Laureat konkursu zostanie 

poinformowany o wygranej droga mailową.  

3. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów Konkursu weźmie pod uwagę̨:  

a.   zgodność́ z zadaniem i celami Konkursu.  

§8 Komisja konkursowa 

1. Komisję Konkursową zostanie powołana przez Organizatora Konkursu i będzie się 

składać z trzech osób.  

§9 Nagrody 

1. W konkursie przewidziano jedną nagrodę̨ główną w postaci tablicy interaktywnej dla 

zwycięskiej szkoły lub zespołu szkół.  

2. Nagroda, o której mowa powyżej, zostanie przekazana zwycięskiej szkole w terminie 

30 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.  

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

§ 10 Zgłoszenia do konkursu – termin, sposób i miejsce składania prac 

1. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 7 października 2022 r. i będzie trwać do dnia 31 

stycznia 2023 r.   

2. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać́ drogą elektroniczną na adres: 

konkurs.sercedebu@bestfilm.pl  

3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:  

a. adres szkoły uczestniczącej w konkursie; 

b. adres kina sieci Helios, w którym odbył się seans lub seanse; 

c. data i godzina pokazu / pokazów; 

d. wielkość grupy szkolnej. 

4. Termin zgłaszania prac konkursowych mija 31 stycznia 2023 r. o godzinie 23:59. Po 

tym terminie zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.  

§ 11 Postanowienia końcowe 
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1. Pytania w sprawie konkursu można zadawać́ mailowo na adres: 

konkurs.sercedebu@bestfilm.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

Konkursu.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie 

Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator konkursu. 

2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email: rodo@bestfilm.pl 

 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować 

poprzez email: rodo@bestfilm.pl. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes administratora; 

b. w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz 

Zwycięzcą Konkursu; 

c. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora. 

5. Twoje dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów 

informatycznych oraz firmie kurierskiej w przypadkach związanych z procedurą 

reklamacyjną. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz 

okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane 

osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 



8. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych 

osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

 


