
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „FILMOWY MIKOŁAJ” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego pod 

nazwą „Filmowy Mikołaj”, zwanego dalej „Konkursem”. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Planet Cinema Poland Sp. z o.o., ul. Książęca 19/4, 00-498 Warszawa, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000406662, NIP 107-002-08-76, REGON 145941463 („Organizator”). 

1.3. Konkurs prowadzony jest przez Kino Organizatora znajdujące się w Zabrzu przy Placu Teatralnym 

12 na terenie galerii handlowej Platan („Kino”). 

1.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(www.planetcinema.pl/zabrze) oraz w Kinie, w którym prowadzony jest Konkurs.  

II. ZASADY KONKURSU 

2.1. Konkurs kierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

2.2.. Aby wziąć udział w Konkursie należy do 3 grudnia 2021 r. dostarczyć do Kina pracę plastyczną 

obrazującą hasło „Filmowy Mikołaj” wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu, 

wypełnioną przez prawnego opiekuna Uczestnika.  

2.3 Praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice. 

2.4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.  

2.5. Prace konkursowe można dostarczyć do Kina osobiście lub pocztą na adres Kina.  

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

3.1. W celu wyłonienia zwycięzcy oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora (dalej 

„Komisja”). 

3.2. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których prace zostaną uznane przez Komisję za 

najciekawsze i najbardziej oryginalne. 

3.3. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu przez Komisję odbędzie się w dn. 7.12.2021 r. 

IV. PRZYZNANIE NAGRÓD 

4.1. Nagrodami w Konkursie są zaproszenia do kina, vouchery barowe i inne upominki przygotowane 

przez Organizatora.  

4.2. Odbiór nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w ustalonym ze zwycięzców terminie.  

4.3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.  

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po 

stronie zwycięzcy. 

http://www.planetcinema.pl/


4.5. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i 

wykorzystanie wizerunku zwycięzcy Konkursu. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie wręczania 

zwycięzcy nagrody. Wizerunek może zostać wykorzystany na stronie internetowej oraz oficjalnym 

profilu facebookowym Organizatora. 

V. DANE OSOBOWE 

5.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą ̨ przetwarzane wyłącznie w celach związanych 

przedmiotowo z Konkursem, czyli w celu wyłonienia Zwycięzcy i przyznania Nagrody, poinformowania 

zwycięzcy o wygranej, poinformowania o wynikach Konkursu na stronie internetowej i profilu 

facebookowym Organizatora. 

5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do realizacji przyznania i 

wydania Nagród. Osoby udostepniające dane osobowe maja ̨prawo do: dostępu do danych, możliwości 

ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

5.4. Dane osobowe będą ̨ przetwarzane zgodnie z ogólnymi zasadami Polityki Prywatności Planet 

Cinema. 

VI. REKLAMACJE 

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 

zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres: Planet Cinema Zabrze, Plac Teatralny 12, 41-800 

Zabrze.  

6.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternaście) 

dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego 

Uczestnika poprzez wysłanie informacji na adres podany przez niego w treści reklamacji.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu, o ile nie narusza 

to praw nabytych przez Uczestników. 

7.2. Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora www.planetcinema.pl. 

7.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

7.4. Poprzez dostarczenie prac opiekun prawny Uczestnika potwierdza, że zapoznał się z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje go i wyrażają zgodę na udział w Konkursie.  

7.5. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

http://www.planetcinema.pl/

