
Konkurs „Wygraj voucher od biura podróży TUI” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem niniejszego Konkursu (zwanego dalej Konkursem) w ramach akcji „Kino Kobiet” jest 
Helios S.A., z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005092, NIP: 7251482632, REGON: 
471544933, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 156 346,40 złotych (opłacony w całości), 
(zwana dalej Organizatorem). 

2. Konkurs trwa od 19.02.2020r. do dnia 31.08.2021 r. 
3. Konkurs organizowany jest na terenie kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawska 

1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki (zwanego dalej Kinem). 
4. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża 

zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z 
warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału 
w Konkursie i prawo do nagród. 

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 zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w tym 
art. 919 – 921, a także postanowienia „Regulaminu Seansów z cyklu Kina Kobiet” dostępnego na 
stronie Kina. 

II. Nagroda 

1. W Konkursie do wygrania jest jedna główna nagroda – voucher podarunkowy do biura podróży TUI w 
Galerii Tomaszów, ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Wartość nagrody wynosi 4000 
zł brutto. 

2. Do nagrody głównej przewidziana jest nagroda dodatkowa w wysokości 11,11 % nagrody rzeczowej, 
która w związku z opodatkowaniem nagród podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 
10 % zostanie przeznaczona na uiszczenie podatku. Czynności uiszczenia podatku dokonuje 
Organizator Konkursu. 

3. Fundatorem nagrody jest Prestige4Travel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Wilanowska 
9/15; 02-765. Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy. XIII wydział KRS pod numerem KRS 0000761333 REGON 38204282100000  
NIP 9512475277. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu wzięcia udziału w 
Konkursie ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie 
ukończyły 18 lat, pracownicy Organizatora, a także ich zstępni, wstępni, małżonkowie i rodzeństwo. 
Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na 
rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest 
wykonywana. 

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
a) zakup (on-line lub w Kasie kina) co najmniej 3 biletów na 3 różne seanse w cyklu Kino Kobiet, 

odbywających się w kinie Helios w Tomaszowie Mazowieckim w okresie trwania konkursu, tj. od 
19.02.2020 do 31.08.2021 wg aktualnego cennika Kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim i 
zachowanie oryginału biletu. 
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b) Dostarczenie do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego do konkursu, w którym należy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-
mail Uczestnika wraz z co najmniej 3 biletami opisanymi w części III. pkt 3. pkt. a) do dnia 
31.08.2021. 

c) Przesłanie do dnia 31.08.2021 autorskiego, ulubionego zdjęcia o tematyce wakacyjnej (dalej Praca 
konkursowa lub Praca) na adres tomaszow@helios.pl wraz ze skanem podpisanego przez Kino 
formularza zgłoszeniowego. Tytuł maila powinien zawierać frazę „Wygraj voucher od biura 
podróży TUI – konkurs”. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.helios.pl w 
zakładce Kino Kobiet. 

4. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania Nagród zostanie powołana przez Organizatora Komisja 
Konkursowa (Jury) w składzie 3 pracowników Organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości 
zgłoszeń i wyboru 1 najlepszej Pracy na podstawie przesłanych zgłoszeń, przy czym Organizator 
zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru najlepszych prac.  

5. Ocena najlepszej Pracy przez Jury będzie przebiegać według następujących kryteriów: 
a. zgodność z Regulaminem Konkursu;  
b. pomysłowość i kreatywność; 
c. nawiązanie do tematyki wakacyjnej, dodatkowym atutem będzie nawiązanie do tematyki 

filmowej i kinowej;  
d. walory estetyczne;  
e. staranność wykonania pracy.  

6. Jury w terminie do 20.09.2021 roku wyłoni Zwycięzcę Konkursu. Decyzje Jury Konkursu są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Uczestnikiem, który zostanie 
nagrodzony w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Laureatem dowolną drogą, wykorzystując do 
tego celu dane podane na formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z 
powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności powiadomienia Laureata o wygranej, w 
szczególności z powodu wskazania przez niego błędnych danych kontaktowych lub ich zmiany w 
czasie trwania Konkursu. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych może 
stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu, nawet już po jego rozstrzygnięciu. 

8. Wyniki konkursu zostaną przekazane przed seansem filmowym w cyklu Kino Kobiet odbywającym się 
we wrześniu 2021 roku oraz na stronie internetowej www.helios.pl w zakładce „Wyniki konkursu 
Wygraj voucher od biura podróży TUI” do dnia 30.09.2021.  
Spośród prac, o których mowa w pkt 2 c) zostanie wybrana jedna. Laureatem Konkursu może zostać 
wyłącznie osoba, której zdjęcie będzie najlepsze pod względem estetyki, oryginalności oraz 
nawiązania do tematyki wakacyjnej. 

IV. Prawa autorskie  

1. Prace konkursowe, które naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub ogólnie 
przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, w tym przedstawiające osoby w sytuacjach poniżających, a 
także prace niezwiązane z tematyką Konkursu nie zostaną dopuszczone do Konkursu. O dopuszczeniu 
Pracy do Konkursu decyduje Organizator. Uczestnik może zgłosić Pracę Konkursową do Konkursu, 
pod warunkiem, że:  

a. osobiście stworzy Pracę Konkursową, 
b. posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy;  
c. praca nie została wykonana na odpłatne zlecenie Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby,  
d. Praca nie została zrealizowana przy udziale członków Jury Konkursu lub pracowników 

Organizatora, oraz członków ich rodzin,  
e. praca nie zawiera treści stricte reklamowych podmiotów gospodarczych.  
f. Postacie przestawione w pracy muszą mieć charakter fikcyjny. 

2. Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. 
zmianami) w związku publikacją swojej Pracy konkursowej przez Helios S.A.  

3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przeniesienie majątkowych praw 
autorskich do zgłoszonej Pracy na Organizatora bez konieczności uiszczania przez Organizatora 
jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do przedłożonej Pracy nie jest ograniczone ani 
czasowo, ani terytorialnie i dotyczy wszelkich dostępnych pól eksploatacji. 

5. Uczestnik Konkursu zezwala jednocześnie na dokonywanie opracowań, modyfikacji i tłumaczeń 
przedłożonej Pracy do celów informacyjnych i reklamowych Organizatora.  
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6. Jeśli Praca konkursowa przedstawia osoby, które można rozpoznać (np. portret), Uczestnik konkursu 
zobowiązany jest dostarczyć wraz z pracą skan wypełnionych zgód tych osób na publikację ich 
wizerunku. Formularz do pobrania na stronie www.helios.pl w zakładce Kino Kobiet. 

V. Dane osobowe 

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 0000005994, 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.  
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.  

VI. Warunki odbioru nagrody 

1. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po 

stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez 
Organizatora niemożności powiadomienia laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania 
przez Uczestnika błędnego numeru telefonu lub jego zmiany w czasie trwania Akcji lub podania 
błędnego adresu e-mail Uczestnika.  

3. Laureat traci prawo do nagrody jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora, celem odbioru nagrody.  
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do 
identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. W celu dokonania 
identyfikacji Zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

5. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród. Odpowiedzialność z tytułu 

należytego wykonania lub niewykonania usługi ponosi fundator nagrody jest Prestige4Travel Spółka z 
o.o., o którym mowa w pkt. 2 ust 3 Regulaminu. 

7. Fundator nagrody ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji według zasad kodeksu 
cywilnego. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usług objętych voucherami 
ponosi fundator nagrody, o którym mowa w części II pkt 1, do którego należy kierować związane z 
tym roszczenia. 

8. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

VII. Reklamacje i odpowiedzialność 
  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia Konkursu: 

a) listem poleconym na adres: Kino Helios ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub  
b) pocztą e-mail, na adres: tomaszow@helios.pl. 

1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację,  
a także numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

2. Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację  
i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje prawo  
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. 
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