
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą „Kultura Dostępna” 

§ 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa 

Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS 

0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933 zwana dalej Organizatorem. 

1. Konkurs prowadzony jest przed seansem wyświetlanym w ramach cyklu: „Kultura Dostępna w Kinach” w 

kinie  Helios, ul. Kilińskiego 1-5, 80-452 Gdańsk 

2. Nagrodami w konkursie są książki pt. „Kobiety, które igrały z PRL’em” o wartości 34,99, DVD 

„Drogówka” o wartości 29,99 oraz książka „Nagi umysł” o wartości 39,99zł. 

3. Do wygrania  są 3 nagrody. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną  nagrodę.  

4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

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

5. Fundatorem i Realizatorem Nagród konkursowych, o których mowa w § 1 i § 5  jest spółka Helios S.A. z 

siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź 

6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.  

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne (konsumenci), które w dniu wzięcia udziału 

w konkursie ukończyły 18 rok życia. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania i realizacji Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

Aby wziąć udział w Konkursie należy udać się do kina Helios, ul. Kilińskiego 1-5, 80-452 Gdańsk w terminie 

określonym w § 4, zakupić i zachować bilet na seans filmu „Zjednoczone Stany Miłości” z cyklu „Kultury 

Dostępnej w Kinach” oraz wykonać zadanie konkursowe. 

§ 4 Szczegółowy Terminarz Konkursu. 

Konkurs odbywa się w dniu seansu filmowego „Zjednoczone Stany Miłości” w ramach  cyklu „Kultura Dostępna w 

Kinach” tj. w dniu 12.01.2017r.  

§ 5. Zadanie konkursowe i Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu, jako pierwsza osoba prawidłowej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe, związane tematycznie z seansem. 

2. Pytania zadawane będą przed projekcją seansu, dlatego uczestnicy konkursu powinni być obecni na sali 

kinowej co najmniej 10 min przed projekcją.  

3. Należy zgłosić swoją gotowość do udzielenia odpowiedzi. Następnie należy poprawnie odpowiedzieć na 

zadane pytanie. W razie błędnej odpowiedzi wyłaniana jest następna osoba uprawniona do udzielenia 



odpowiedzi. Procedura powtarzana jest do momentu udzielenia przez któregoś z uczestników 

poprawnej odpowiedzi. 

4. Do wygrania są trzy nagrody.  

5. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawnie jako pierwsze wykonają zadanie konkursowe i 

spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie . 

6. Osoby wskazane przez prowadzącego zobowiązane są do posiadanie ważnego biletu na seans. 

7. Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu konkursu na sali kinowej. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, mogą  

być składane w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu: 
a)  listem poleconym na adres na adres Organizatora wskazany w § 1  
b) pocztą e-mail na adres gdansk.metropolia@helios.pl z dopiskiem: Reklamacja Konkurs Kultura 

Dostępna. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby składającej reklamację, 
a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.  

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie 

poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.  

4. Reklamacje dotyczące jakości i  realizacji Nagrody należy kierować bezpośrednio do Fundatora 

Nagrody wskazanego w § 1 ust. 2, który ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.  

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, 

Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000005092.  

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym wydaniem nagród.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o Konkursie.  

2. 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.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w 

tym art. 919 – 921.  

4. Biorąc udział w Konkursach, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę 

na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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