Regulamin konkursu „Szkoła w Planet Cinema” edycja 2019/2020
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Planet Cinema Poland Sp. z o.o., ul. Ksiązęca 19/4, 00-498 Warszawa, NIP
107-002-08-76 – Kino w Ełku ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk.
2. Uczestnictwo w konkursie
Konkurs przeznaczony jest dla publicznych oraz prywatnych przedszkoli, szkoł podstawowych oraz
szkoł srednich. Placowka, ktora chce uczestniczyc w programie musi złozyc wypełnioną kartę
zgłoszeniową (załącznik nr 1).
3. Zasady konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej placowki. Szkoły, ktore zgłoszą się do udziału w
konkursie, zbierają punkty. Punkty przyznawane są na podstawie liczby zakupionych biletow, stosując
zasadę, jeden zakupiony bilet szkolny do kina to jeden punkt. Punkty nalicza się od momentu zakupu
pierwszego biletu. Kazdy z uczestnikow programu moze uzyskac informację o aktualnej liczbie
zebranych punktow w biurze kina. Przy wyłanianiu najbardziej aktywnej szkoły brany będzie pod uwagę
wynik stanowiący iloraz łącznej liczby zakupionych biletow oraz łącznej liczby wszystkich uczniow
danej Szkoły zgodnie z ponizszym wzorem:
aktywnosc szkoły = liczba zakupionych biletow/liczba uczniow szkoły * 100%
3. Czas trwania
Konkurs prowadzony jest w terminie od 1 pazdziernika 2019 r. do 10 listopada 2020 r., a rozstrzygnięcie
nastąpi najpozniej do 30 listopada 2020 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą
telefoniczną, mailową lub pocztową. Lista laureatow konkursu zostanie udostępniona w biurze kina.
4. Nagrody
Placowka, ktora w czasie trwania konkursu wykaze się największą aktywnoscią wygrywa nagrodę
głowną, ktorą jest sprzęt sportowy. Organizator przewiduje rowniez wręczenie nagrod dodatkowych
za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.
Nie ma mozliwosci wymiany nagrod na ich rownowartosc pienięzną lub przekazania ich na rzecz osob
trzecich.
Odbior nagrod nastąpi w biurze kina za okazaniem stosownego upowaznienia lub zostaną one
przekazane szkole przez przedstawiciela Planet Cinema. Upowaznienie winno zawierac pieczątkę
nagłowkową szkoły oraz podpis Dyrektora placowki.
Regulamin programu dostępny jest w biurze kina Planet Cinema Ełk.
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