
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj Rower” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj 
Rower”, zwanego dalej „Konkursem”. 

1.2. Organizatorek 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 w kinie Organizatora znajdującym się w Ełku przy Placu Miejskim 2 na 
terenie galerii handlowej Brama Mazur („Kino”). 

1.4. Fundatorem nagrody („Sponsor”) w Konkursie jest sklep Moto Diablo Paweł Adamski, 19-300 Ełk, 
ul. Wojska Polskiego 48 B, NIP 966-140-14-79, REGON 360017177. 

1.5. Konkurs odbywa się w terminie od 1 do 30 maja 2019 r. 

1.6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) 

1.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.planetcinema.pl) 
oraz w Kinie, w którym prowadzony jest Konkurs.  

II. ZASADY KONKURSU 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, 
posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej). 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie 

Konkursu, pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w 
pracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.05.2019 do 30.05.2019 r. dokonać zgłoszenia 
do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”), tj. spełnić następujące warunki: 

a) zakupić w kasie Kina bilet na dowolnie wybrany seans filmowy i odebrać od pracownika kina 
Kupon Konkursowy z pieczątką Organizatora; 

b) Wypełnić Kupon Konkursowy, podając swoje dane osobowe i odpowiadając na trzy znajdujące 

się na Kuponie pytania (dwa pytania zamknięte i jedno otwarte); 

c) Uzupełniony Kupon wrzucić do urny znajdującej się w holu Kina. 

2.4. Jeden Kupon Konkursowy wydawany jest do jednej transakcji (bez względu na liczbę zakupionych 
biletów). 

2.5 Jedna osoba może wrzucić do urny dowolną liczbę Kuponów w czasie trwania Konkursu. 

2.6. Odpowiedzi na pytania zamieszczone na Kuponie Konkursowym muszą spełniać następujące 
warunki: 
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a) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub 

przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi; 

b) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególnie dóbr osobistych i praw autorskich. 

2.7. Z Konkursu wyłączone będą Kupony bez danych osobowych oraz Kupony zniszczone i nieczytelne.   

2.8. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby prywatne. Kupony Konkursowe nie będą 
wydawane w przypadku zakupu biletów dla grup zorganizowanych.  

2.9. Kupony Konkursowe nie będą wydawane w przypadku realizacji darmowych Zaproszeń do 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. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która odpowie prawidłowo na pytania zamknięte, a jej 
odpowiedź na pytanie otwarte zostanie uznana przez Komisję za najciekawszą.  

3.3. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu przez Komisję odbędzie się 31.05.2019 r. 

IV. PRZYZNANIE NAGRODY 

4.1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), który zwycięzca 

może przeznaczyć na zakup roweru w sklepie Moto Diablo , ul. Wojska Polskiego 48 B, 19-300 Ełk. Bon 
będzie ważny do 31.08.2019 r. 

4.2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 7 dni roboczych 
od zakończenia Konkursu. 

4.3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą Konkursu. W 

przypadku braku możliwości powiadomienia zwycięzcy, traci on prawo do nagrody. Komisja wyłoni 
wówczas nowego zwycięzcę na zasadach przyjętych w Regulaminie. 

4.4. Odbiór nagrody odbędzie się w siedzibie Organizatora w ustalonym ze zwycięzcą terminie.  

4.5. Nagroda zostanie wydana za okazaniem dowodu osobistego.  

4.6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.  

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po 
stronie zwycięzcy. 

4.8. Wypełnienie Kuponu Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i 
wykorzystanie wizerunku zwycięzcy Konkursu. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie wręczania 

zwycięzcy nagrody. Wizerunek może zostać wykorzystanie na stronie internetowej oraz oficjalnym 
profilu facebookowym Organizatora i Sponsora. 

4.9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nagrody w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 
dziennikarstwa i sportu o wartości nie przekraczającej 2 tysięcy złotych są zwolnione z opodatkowania. 
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż organizowany Konkurs zaliczyć należy do dziedziny 
kultury, a wartość nagrody nie przekracza 2 tysięcy złotych, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku 
od nagrody.  

  



V. DANE OSOBOWE 

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora i Sponsora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

5.2. Dane osobowe 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 i 
Sponsora. 

5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do realizacji przyznania i 
wydania Nagród. Osoby udostepniające dane osobowe mają prawo do: dostępu do danych, możliwości 
ich poprawiania, zadania 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 Ełk, Plac Miejski 2, 19-300 Ełk.  

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

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 wypełnienie Kuponu Konkursowego Uczestnik 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.  
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