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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., 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 dnia 16.11.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. 
3. Konkurs organizowany jest na terenie kina Helios w Katowicach przy ul. Kościuszki 229 (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 na Pakiet „Romantyczny”, na 
pobyt dla dwóch osób w Hotelu Magnus Resort o wartości 1200 zł brutto , który można 
zrealizować w obiekcie należącym do Fundatora  nagrody wskazanego w pkt 2 poniżej. Voucher 
uprawnia do darmowego skorzystania z :  
a) 2 noclegi w Apartamencie Junior Suite Premium 
b) 2 śniadania 
c) Obiadokolację w formie bufetu 
d) Romantyczną kolację przy świecach 
e) Masaż relaksacyjny dla Dwojga (25min) 
f) Butelka wykwintnego wina na powitanie. 

2. Nagroda w konkursie jest zwolniona z opodatkowania, ponieważ organizowany konkurs jest z 
dziedziny kultury oraz wartość nagrody nie przekracza 2.000 zł, 

3. Fundatorem nagrody (voucheru na pobyt) jest: Magnus Royal Sp z o.o. Sp. k. ul. Gen. Maczka 9; 
43-300 Bielsko Biała, NIP: 937 268 71 56, REGON: 365842242 
 

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.  

2. 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. 

3. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
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a) zakup (on-line lub w Kasie kina) biletów na dwa kolejne seanse w cyklu Kino Kobiet, odbywające 
się w dniach: 16.11.2022 oraz 14.12.2022 wg aktualnego cennika Kina Helios w Katowicach i 
zachowanie oryginału biletów. 

b) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez wrzucenie, do specjalnie oznaczonej urny 
znajdujących się w sali Kina nr 3 w dniu 14.12.2022 r., koperty z odcinkiem biletu z seansu Kina 
Kobiet, odbywającego się w dniu 16.11.2022 wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym, w którym należy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail Uczestnika. 
Koperty powinny być zamknięte. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w kasie Kina oraz 
przed seansem w dniu 16.11.2022. Osoba biorąca udział w konkursie musi uczestniczyć w pokazie 
Kina Kobiet w dniu 14.12.2022. 

5. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. przed seansem filmowym z cyklu Kino Kobiet. 
Spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 b) zostanie wylosowana, na sali kinowej, jedna osoba, 
której prowadzący zada jedno pytanie konkursowe, z filmowej dziedziny kultury. Czas na udzielenie 
poprawnej odpowiedzi to 30 sekund. Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która udzieli 
poprawnej odpowiedzi. Jeżeli osoba odpowiadająca udzieli błędnej odpowiedzi lub nie udzieli 
odpowiedzi na pytanie konkursowe, prowadzący wylosuje kolejną osobę, której zada to samo pytanie 
konkursowe. Procedura ta powtarzana będzie aż do momentu udzielenia poprawnej odpowiedzi – 
wykonania zadania konkursowego. Za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na Sali 3 przysługuje 

nagroda główna (wskazana w części II pkt 1 Regulaminu).  
 

 

 

IV. 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 5994, 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 
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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.  
 

V. 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. 

3. 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 2, do którego należy kierować związane z 
tym roszczenia. 

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

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

5. Laureat przy odbiorze Nagrody powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 
 
III. 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 Katowice, ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice 
lub  
b) pocztą e-mail, na adres: katowice@helios.pl lub alicja.malara@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 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 
pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 
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