
 
Regulamin konkursu  

 
 
I. Organizator oraz zakres terytorialny i czasowy akcji konkursowej  
 

1. Organizatorem Konkursu/Akcji pod nazwą „Przebierz się za postać z filmu Gwiezdne 
Wojny: Skywalker.” (zwanego dalej: Konkursem) jest spółka Helios S.A. z siedzibą w 
Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, 
posiadająca NIP: 7251482632, REGON: 471544933 oraz opłacony w całości kapitał 
zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych.  

2. Miejscem prowadzenia akcji są Kina Helios w Szczecinie tj. Kino Helios Kupiec ul. 
Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin oraz Kino Helios Outlet Park ul. Struga 42, 70-
784 Szczecin. Akcja trwa od dnia 20.12.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, zgodnie 
z następującym harmonogramem:  

a) 20-22.12.2019 r. – okres, w którym Uczestnik Konkursu pojawia się w wybranym kinie 
Helios w Szczecinie i zrobi zdjęcie w przebraniu za postać filmową z filmu Gwiezdne 
Wojny: Skywalker. Odrodzenie na tle ścianki Helios.  

b) 20.12.2019 r. – 29.12.2019 r. – okres, w którym Uczestnik Konkursu rejestruje się na 
stronie Radia Szczecin, podstrona konkursy https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy  
poprzez uzupełnienie formularza konkursowego, dołączenie konkursowego zdjęcia i 
zgody na publikację wizerunku. Zgoda dostępna w kinach Helios biorących udział w 
konkursie i jako załącznik do regulaminu na stronie www.helios.pl 

c) 30.12.2019 r. – wyłonienie Laureatów nagród 
d) 31.12.2019 r. – ogłoszenie Laureatów 

 
3. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie Uczestnik wyraża 

zgodę na postanowienia Regulaminu.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z 
przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych 
obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach niepogorszających sytuacji prawnej i 
faktycznej Uczestników.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921.  

 
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, 
poz. 176 z późn. zm.).  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora 
oraz pracownicy, jak również członkowie Jury Konkursu, a także małżonkowie, dzieci, 
rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:  
a) przebranie się za postać filmową z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie  i 

sfotografowanie się za postać filmową na tle ścianki Helios w holu kina w dniach 20-
22.12.2019  

b) podpisanie i wysłanie zgody na publikację wizerunku wraz ze zdjęciem 

https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy


 
III. Zasady wyłonienia Laureatów  
 

1. Uczestnik Konkursu rejestruje się na stronie Radia Szczecin podstrona konkursy tj. 
https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy uzupełnia Formularz zgłoszeniowy dołącza 
zdjęcie konkursowe oraz zgodę na publikację wizerunku. 

2. Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania Nagród zostanie powołana przez 
Organizatora Komisja Konkursowa (Jury) w składzie 3 osób. Jury dokona weryfikacji 
prawidłowości zgłoszeń i wyboru 3 najlepszych przebrań na podstawie wykonanych 
fotografii, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i 
wyboru najlepszych zdjęć.  

3. Ocena najlepszego przebrania przez Jury będzie przebiegać według następujących 
kryteriów: a) zgodność z Regulaminem Konkursu; b) pomysłowość; c) kreatywność; 
d) nawiązanie do tematyki filmowej. 

4. Jury w terminie do dnia 30.12.2019 roku wyłoni trzech Zwycięzców Konkursu, 
Laureatów nagrody za miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Decyzje Jury Konkursu są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w terminie do dnia 31.12.2019 
r. oraz na stronie internetowej konkursu pojawi się informacja o wyłonieniu 
Zwycięzców. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Uczestnikami, 
którzy zostaną wyłonieni / nagrodzeni w Konkursie. Organizator skontaktuje się z 
Laureatami dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane udostępnione  na  
formularzu zgłoszeniowym https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy. 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.  

7. Nagrody zostaną przekazane Laureatom osobiście w biurze Kina Helios Outlet Park 
ul. Struga 42, 70-784 Szczecin  w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu, tj. do 14.01.2020 r. 

 
IV. Nagrody konkursowe 
 
Nagrodami w Konkursie są:  
 
I miejsce  
– Voucher dla 2 osób uprawniający do lotu w obie strony tzn. tam i z powrotem z portu 
lotniczego Szczecin- Goleniów do Oslo lub Kopenhagi (do wyboru), w terminie podanym na 
voucherze, 
- voucher do restauracji Rydla 52 (C.H.Helios) w Szczecinie o wartości 300,00 zł, 
- zaproszenie dla 2 osób na koncert z cyklu Blackout w studiu koncertowym S1 Radia 
Szczecin, do wykorzystania w terminie podanym na voucherze, 
- 10 pojedynczych zaproszeń do kin Helios w Szczecinie, do realizacji na dowolny seans w 
technologii 2D, za wyjątkiem projektów i wydarzeń specjalnych, ważnych do 30 czerwca 
2020 roku 
 
 
II miejsce  
– Voucher dla 2 osób uprawniający do lotu w obie strony tzn. tam i z powrotem z portu 
lotniczego Szczecin- Goleniów do Oslo lub Kopenhagi (do wyboru), w terminie podanym na 
voucherze. 
- voucher do restauracji Rydla 52 (C.H.Helios) w Szczecinie o wartości 200,00 zł 

https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy
https://radioszczecin.pl/375,0,konkursy


- zaproszenie dla 2 osób na koncert z cyklu Blackout w studiu koncertowym S1 Radia 
Szczecin, do wykorzystania w terminie podanym na voucherze 
- 6 pojedynczych zaproszeń do kin Helios w Szczecinie, do realizacji na dowolny seans w 
technologii 2D, za wyjątkiem projektów i wydarzeń specjalnych, ważnych do 30 czerwca 
2020 roku 
 
 
III miejsce  
- voucher do restauracji Rydla 52 (C.H.Helios) w Szczecinie o wartości 100,00 zł 
- zaproszenie dla 2 osób na koncert z cyklu Blackout w studiu koncertowym S1 Radia 
Szczecin, do wykorzystania w terminie podanym na voucherze 
- 4 pojedyncze zaproszenia do kin Helios w Szczecinie, do realizacji na dowolny seans w 
technologii 2D, za wyjątkiem projektów i wydarzeń specjalnych, ważne do 30 czerwca 2020 
roku 
 
Fundatorami nagród są: 
 - voucher uprawniający do lotu w obie strony tzn. tam i z powrotem z portu lotniczego 
Szczecin- Goleniów do Oslo lub Kopenhagi (do wyboru) – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 
Sp. z o.o , 72-100 Glewice, poczta Goleniów, NIP: 8561598200, KRS: 0000038385 
 - voucher do restauracji Rydla 52 (C.H.Helios) w Szczecinie - Jarosław Figiel, Krzysztof 
Bilbin s.c, ul.Rydla 52, 70-783 Szczecin, NIP: 9552470317 
 
 - zaproszenie dla 2 osób na koncert z cyklu Blackout w studiu koncertowym S1 Radia 
Szczecin – Radio Szczecin Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, NIP: 8510011194, 
KRS: 0000121087 
 
 
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 oraz wręczenia nagrody w Konkursie. 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 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 nagród  
 

1. O terminie i miejscu odbioru Nagród Laureaci zostaną poinformowani wraz z informacją o 
wynikach Konkursu. Nagrody zostaną wydane po podpisaniu przez Laureata Formularza 
odbioru nagrody, nie później niż do 31 stycznia 2020 roku.  

2. Konkurs został zorganizowany w ramach promocji dziedziny kultury i sztuki i tej tematyki 
dotyczy, dlatego nagrody w konkursie, określone w punkcie IV Regulaminu, zwolnione są z 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 %.  

3. 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. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 
przyczyn leżących po stronie Uczestników. 

5. Laureat traci prawo do nagrody jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora, celem odbioru nagrody. 

6. 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.   

7. W celu dokonania identyfikacji Zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać 
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginał zakupionego biletu. 

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub 
wymiany na inną nagrodę. 

9. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród. 
Odpowiedzialność z tytułu należytego wykonania lub niewykonania usługi ponoszą 
fundatorzy nagród określeni w punkcie IV Regulaminu.  



 

 

 

VII. Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania 
nagród, mogą być składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia Konkursu: 

a) listem poleconym na adres Kino Helios Outlet Park, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin 

b) pocztą e-mail, na adres: szczecin.outletpark@helios.pl 

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

3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji 
rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym 
stanowisku. 

 


