REGULAMIN KONKURSU W RAMACH CYKLU „KINO KOBIET”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwanego dalej Konkursem) w ramach akcji „Kino Kobiet” jest:
Helios S.A., Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź (zwana dalej Organizatorem).
2. Konkurs trwa od dnia 01.06.2014 r., do dnia wyświetlenia seansu z cyklu Kino Kobiet odbywającego się
w lipcu tj.16.07.2014 r.,
3. Konkurs organizowany jest wyłącznie w kinie Helios przy Al. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn
Koźle.
4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę
na 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 pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w
tym art. 919 – 921.
II. Zadania konkursowe i Nagrody
1. W Konkursie do wykonania jest 1 zadanie konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie Konkursowe, związane z
projektem Kino Kobiet, które przedstawione zostanie na seansie filmowym z cyklu Kino Kobiet,
odbywającym się 16.07.2014r. Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba udzielająca
poprawnej odpowiedzi.
3. Jeżeli osoba odpowiadająca udzieli błędnej odpowiedzi na pytanie Konkursowe, Prowadzący Konkurs
wyłoni kolejną osobę uprawnioną do odpowiedzi spośród osób uprawnionych do wzięcia udziału w
Konkursie. Procedura ta powtarzana jest aż do momentu udzielenia poprawnej odpowiedzi.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, jest zakup biletów na dwa kolejne seanse w cyklu Kino Kobiet,
odbywające się w miesiącach: czerwcu i lipcu 2014 r. według aktualnego cennika Kina Helios w
Kędzierzynie Koźlu i zachowanie biletów,
5. Finał Konkursu odbędzie się w lipcu 23 lipca 2014 .
6. W trakcie finału zostanie podane zadanie Konkursowe i zostanie wyłoniony laureat.
7. Nagrodą w Konkursie jest podwójny voucher na weekend w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej o
wartości 530 zł.
8. Fundatorem i nagród i wykonawcą usług objętych voucherami jest Agnieszka Żurakowska , właściciel
Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Warunek ten musi być spełniony w
dniu wzięcia udziału w Konkursie. Tj.25.07.2014r. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie
ukończyły 18 lat, pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
IV. Dane osobowe
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę i upoważniają
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania
przyznanych nagród oraz innych celów związanych z realizacją Konkursu.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez niego jako Administratora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz
926 ze zmianami).
V. Warunki odbiór nagrody
1. Zwycięzcy – laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
2. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.
3. Odbiór Nagrody możliwy jest w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Tj.25.07.2014r.
4. Nagroda, po której odbiór laureat nie zgłosi się w dniu konkursu tj.25.07.2014r. pozostaje
własnością Organizatora.
1

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po
stronie Uczestników.
6. Odpowiedzialność z tytułu należytego wykonania usług objętych voucherami ponosi Hotel Dębowe
Wzgórze w Pokrzywnej.
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