
Regulamin Konkursów prowadzonych przed seansami w ramach akcji „Dzień Dziecka w kinach 

Helios” 

 

§ 1 

Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 

 

1. Organizatorem Akcji „Dzień Dnia Dziecka w kinach Helios” (zwanej dalej Akcją), jest spółka 

Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90 – 318 Łódź, nr KRS: 0000005092, NIP: 

7251482632, REGON: 471544933, zwana dalej Organizatorem lub HELIOS. 

2. Konkursy prowadzone są przed pokazami filmów w ramach akcji  „Weekend Dnia Dziecka” w 

następujących kinach Helios S.A.: 

a) Helios: Helios Bełchatów, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 

b) Helios (Galeria Alfa), ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok  

c) Helios (Galeria Biała), ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok  

d) Helios (Galeria Jurowiecka), ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok  

e) Helios Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała  

f) Helios Bydgoszcz, ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz  

g) Helios, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza  

h) Helios Gdańsk ( Galeria Alfa ), ul. Kołobrzeska 41 c, 80-391 Gdańsk  

i) Helios Gdańsk ( Galeria Metropolia ), ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk  

j) Helios Gdańsk ( Galeria Forum ), ul. Targ Sienny 7; 80-806 Gdańsk  

k) Helios Gdynia (Centrum Riwiera), ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia  

l) Kino Helios, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno  

m) Helios, Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wielkopolski  

n) Helios, ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz  

o) Helios, al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra  

p) Helios, ul. Górnośląska 82, 62-821 Kalisz 

q) Helios, ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice  

r) Helios, ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  

s) Helios Kielce, Ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce  

t) Kino Helios, ul. Paderewskiego 8, 62-510 Konin  

u) Kino Helios, ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno  

v) Kino Helios, ul. J. Piłsudskiego 31C, 05-120 Legionowo  

w) Kino Helios, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica  

x) Kino Helios, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin  

y) Kino Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź  



z) Kino Helios, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz  

aa) Helios, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn  

bb) Helios, Plac Kopernika 17, 45-040 Opole  

cc) Helios, ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice 

dd) Helios, Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła  

ee) Kino Helios, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski  

ff) Helios, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock  

gg) Kino Helios, ul Pleszewska 1, 61-136 Poznań  

hh) Kino Helios, ul. W. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl  

ii) Helios, ul. Poniatowskiego 5, 26-600 Radom  

jj) Helios, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-329 Rzeszów  

kk) Helios (Galeria Rzeszów), ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów  

ll) Helios, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce  

mm) Helios, ul. Modrzejowska 32b, 41-200 Sosnowiec  

nn) Helios, ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola  

oo) Helios, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 27-200 Starachowice  

pp) Helios, ul. Bolesława Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin  

qq) Helios (Outlet Park), Andrzeja Struga 42, 70-784 Szczecin  

rr) Kino Helios, Pomorska 1, 83-110 Tczew  

ss) Kino Helios, ul. Warszawska 1; 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

tt) Kino Helios, ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

uu) Kino Helios, ul. Geodetów 2; 05 - 200 Wołomin  

vv) Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław  

ww) Helios Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, 55 – 040 Bielany Wrocławskie 

xx) Helios, ul. Katowicka 10, 44-240 Żory 

 

3. Konkursy odbędą się we wszystkich kinach wymienionych w pkt. 2 powyżej w dniach 29 - 30 maja 

oraz 1 czerwca 2021 r. przed wybranym seansami filmów: 

• Cruella/ dubbing 

• Krudowie 2: Nowa Era/ dubbing 

• Tom & Jerry/ dubbing 

Szczegółowy harmonogram projekcji dostępny jest na stronie www.helios.pl  

http://www.helios.pl/


§ 2. 

Nagroda konkursowa 

 

1. W każdym z konkursów, prowadzonych przed pokazami filmów w ramach „Dzień Dziecka w 

kinach Helios”, nagrodami są gadżety nieprzekraczające kwoty jednostkowej 100 zł brutto. 

 

§ 3. 

Zadanie konkursowe i wybór zwycięzcy – laureata 

 

1. Każdy Konkurs przeprowadzany jest w sali kinowej przed pokazami filmów w ramach akcji 

„Dnia Dziecka w kinach Helios” w formie Quizu oraz konkursów przedstawionych na 

prezentacji.  

2. Wybór uczestników odbywa się następująco: 

a. Poprzez losowanie przygotowanych wcześniej numerków konkursowych „Helios Dla 

Dzieci” 

b. Osoba, która jako pierwsza zgłosi się poprzez podniesienie ręki w górę, 

3. O ostatecznym wyborze osoby wytypowanej do udziału w konkursie decyduje prowadzący  

4.  Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi otrzymuje nagrodę. W przypadku złej 

odpowiedzi możliwość odpowiedzi przypada kolejnej osobie zgłaszającej się. 

5. Nagroda zostanie przekazana laureatowi od razu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi z 

zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie widzowie uczestniczący w Akcji „Dzień Dziecka 

w kinach Helios”. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup biletu na seans z konkursami.  

2. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich dzieci. 

 

    

§ 5. 

Warunki odbioru nagród 

 

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

2. Wydanie nagrody może nastąpić po udzieleniu poprawnej odpowiedzi w konkursie 



3. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Organizatora, powodujących brak możliwości 

wydania nagrody wskazanej w ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo zaoferować inną nagrodę o 

takiej samej wartości. 

4. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 

przyczyn leżących po stronie Uczestników.  

6. Laureat traci prawo do nagrody wskutek niewykonania obowiązków wynikających z 

Regulaminu, w szczególności, o których mowa w pkt. 1 – 2 powyżej. 

§ 6. 

Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia Akcji: 

a. listem poleconym na adres : Dział Projektów Specjalnych Helios S.A., ul. Poniatowskiego 

5, 26-600 Radom, 

lub 

b. pocztą e-mail na adres: reklamacje@helios.pl  

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 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie 

poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych 

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 

mailto:reklamacje@helios.pl


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 

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.  

http://www.helios.pl/polityka_transparentnosci/
http://www.helios.pl/polityka_prywatnosci_www/
http://www.helios.pl/polityka_prywatnosci_www/


11. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, opiekun prawny Uczestnika ma prawo złożyć 

oświadczenie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, iż nie wyraża zgody na 

przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. Po złożeniu tego 

oświadczenia dane te zostaną usunięte i nie będą przetwarzane. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie jej trwania, w biurze każdego z kin określonych w § 2 ust. 

2 oraz na stronie internetowej Organizatora: www.helios.pl  

2. Dokonując zakupu biletu wstępu, o którym mowa w § 4 ust. 1, Opiekun oświadcza, iż zapoznał się 

z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, a w szczególności wyraża zgodę 

na uczestnictwo w Akcji dzieci będących pod jego opieką. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Uczestnicy Konkursu ewentualnie ich opiekunowie podając, (jeżeli zajdzie taka potrzeba) dane 

osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych 

osobowych dla celów organizacji Akcji, wydania przyznanych nagród oraz innych celów 

związanych z realizacją Akcji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Akcji, wyłącznie  

z ważnych przyczyn, których nie mógł przewidzieć, przy czym zmiany te nie mogą powodować 

pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej uczestników Akcji. 

 

http://www.helios.pl/

