
Regulamin konkursu  

„PRZEDSZKOLE W PLANET CINEMA”  

 

 

1. Organizator 

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

NIP 107-002-08-76 – Kino w Zabrzu, Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze. Partnerem konkursu jest 

LEGENDIA ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO, Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. 

 

2. Zasady konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej placówki przedszkolnej. Przedszkola, które 

zgłoszą się do udziału w konkursie, zbierają punkty. Punkty przyznawane są na podstawie liczby 

zakupionych biletów, stosując zasadę: jeden zakupiony bilet szkolny do kina to jeden punkt. Punkty 

nalicza się od momentu zakupu pierwszego biletu. Każdy z uczestników programu może uzyskać 

informację o aktualnej liczbie zebranych punktów w Biurze Kina. 

 

3. Czas trwania 

Konkurs prowadzony jest w terminie od 3 października 2022 r. do 16 czerwca 2023 r., a rozstrzygnięcie 

nastąpi najpóźniej do 22 czerwca 2023 r.. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą 

telefoniczną lub mailową. Lista laureatów konkursu zostanie udostępniona w Biurze Kina i na 

stronie: www.planetcinema.pl/zabrze. 

 

4. Nagrody 

Placówka, która w czasie trwania konkursu wykaże się największą aktywnością wygrywa nagrodę 

główną, czyli pulę 15 bezpłatnych całodniowych biletów wstępu do LEGENDIA – ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO 

w Chorzowie oraz bezpłatny seans filmowy w kinie Organizatora dla zwycięskiego przedszkola w umówionym 

wcześniej terminie.  

 

Organizator przewiduje również wręczenie nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – będą 

to odpowiednio pule 40. oraz 20. bezpłatnych Zaproszeń do Planet Cinema na dowolny seans. Nie 

ma możliwości wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub przekazania ich na rzecz osób 

trzecich. Odbiór nagród nastąpi w Biurze Kina za okazaniem stosownego upoważnienia lub zostaną 

one przekazane przedszkolu przez przedstawiciela Planet Cinema. Upoważnienie powinno zawierać 

pieczątkę oraz podpis Dyrektora placówki. 

 

http://www.planetcinema.pl/zabrze


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Kina Planet Cinema Zabrze.  

 

 

PLANET CINEMA ZABRZE 

Plac Teatralny 12 

41-800 Zabrze 

tel. 32/ 832-16-16 
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