
 

Regulamin Konkursu 

„Wygraj bilety na maraton filmowy ENEMEF pt.: NOC GROZY KINGA” 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem konkursu pt.: „Wygraj bilety na maraton filmowy ENEMEF pt.: „NOC 

GROZY KINGA” (zwanego dalej: Konkursem), jest DKS POLSKA sp. z o.o. (dalej: 

Organizator) z siedzibą w Olsztynie (10-900), przy ul. Wyszyńskiego 15/3, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474041, NIP 

7393861977. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem administrowanego przez Organizatora 

fanpage’a portalu internetowego Olsztyniak.pl umieszczonego na portalu 

społecznościowym Facebook.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani 

administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz  

reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis 

Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z 

uczestników Konkursu.  

5. Niniejszy regulamin (dalej zwany również Regulaminem) określa prawa i obowiązki 

uczestników Konkursu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora.  

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost 

z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji 

zawierających opis określonych elementów Konkursu. 

7. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści związanych z Konkursem, 

zamieszczanych na fanpage’u portalu Olsztyniak.pl umieszczonym na Facebooku, jeżeli 

są one sprzeczne z prawem regulaminem portalu Facebook, niniejszym Regulaminem, 

dobrymi obyczajami, obrażają uczucia lub prawa innych osób, zawierają treści 

pornograficzne, drastyczne. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków 

bądź odnośników czy adresów URL do innych stron internetowych. 

8. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Multikino S.A. 

 

§ 2 



Zadanie konkursowe i cel Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym na profilu portalu 

internetowego Olsztyniak.pl prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook 

w trakcie trwania niniejszego Konkursu i na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem, odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Jaki jest Twój ulubiony 

horror i wyjaśnij dlaczego właśnie ten?”  (Odpowiedź należy zamieścić pod postem 

konkursowym na fanpage’u portalu internetowego Olsztyniak pod adresem: 

https://www.facebook.com/OlsztyniakPL/) 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie czterech Zwycięzców, którzy udzielą najciekawszych 

odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

§ 3 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.08.2017 r. godz. 12:00  a kończy się w dniu 06.09.2017 

r.  o godz. 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Konkursu”). 

2. Termin do nadsyłania odpowiedzi kończy się w dniu 06.09.2017 r. o godz. 23:59. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny 

na terenie Polski, oraz które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po 

łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) zapoznała się i zaakceptowała treści niniejszego Regulaminu bez zmian; 

2) wykonała zadanie konkursowe, tj. udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe 

podane w § 2 ust.1 pod postem konkursowym na fanpage’u portalu internetowego 

Olsztyniak.pl, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook w trakcie 

trwania Konkursu i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. (Odpowiedź 

należy zamieścić pod postem konkursowym na fanpage’u portalu internetowego 

Olsztyniak.pl pod adresem: https://www.facebook.com/OlsztyniakPL/)  

3) posługuje się własnym profilem na portalu Facebook; 

3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako 

zgłoszenie do Konkursu. Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa 

powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: 

„Uczestnik”). 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu.  



5. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku 

udzielenia większej ilości odpowiedzi na pytanie konkursowe, Organizator weźmie pod 

uwagę tylko pierwszą udzieloną przez Uczestnika odpowiedź.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym 

z pracownikami Organizatora. 

7. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi  być  pracą  autorską. Odpowiedź na pytanie 

konkursowe musi być zgodna z polskim prawem, nie może zawierać wulgaryzmów, treści 

niecenzuralnych, nagannych moralnie, sprzecznych z dobrymi obyczajami.  

8. Uczestnik udzielający odpowiedzi na pytanie konkursowe oświadcza, że  przysługują  mu  

pełne  prawa  autorskie osobiste i majątkowe do tekstu odpowiedzi i przyjmuje na siebie 

pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. 

9. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika, który zamieścił odpowiedź, która: 

a. nie jest zgodna z polskim prawem, 

b. narusza prawa osób trzecich, 

c. zawiera wulgaryzmy, treści niecenzuralne, jest moralnie naganna lub jest sprzeczna 

z dobrymi obyczajami; 

d. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, zwłaszcza gdy odpowiedź na 

pytanie konkursowe okaże się plagiatem; 

e. nie nawiązuje do tematyki Konkursu, 

f. narusza w inny sposób zasady współżycia społecznego.   

10. Z Konkursu wyklucza się również Uczestników, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 

konkursowe po terminie trwania Konkursu. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu na portalu Facebook / imienia i 

nazwiska w celu ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§ 5 

Zwycięzcy konkursu 

1. Komisja Konkursowa (zwana dalej: Komisja) powołana przez Organizatora, w składzie 

trzyosobowym, spośród umieszczonych odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane na 

profilu portalu internetowego Olsztyniak.pl prowadzonym na portalu Facebook, 

wybierze dwie zwycięskie odpowiedzi, które uzna za najbardziej atrakcyjne, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w niniejszym paragrafie. Przy wyborze 

Zwycięzców Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami: pomysłowość, 

kreatywność, oryginalność. 



2. Organizator Konkursu poinformuje Zwycięzców za pośrednictwem portalu 

internetowego Facebook o wygranej. 

3. W celu odebrania wygranej z kasy kina Multikino S.A. w Olsztynie, Zwycięzca 

zobowiązany jest do podania Organizatorowi, za pośrednictwem portalu internetowego 

Facebook, w wiadomości prywatnej swojego imienia i nazwiska.  

 

§ 6 

Nagrody konkursowe 

1. Każdy ze Zwycięzców w niniejszym Konkursie otrzyma jeden pojedynczy bilet do kina 

Multikino w Olsztynie na maraton filmowy ENEMEF pt.: „NOC GROZY KINGA”, który 

odbędzie się 8 września 2017 r o godzinie 22:00. 

2. Nagrodę będzie można odebrać bezpośrednio w kasie kina Multikino S.A w Olsztynie, w 

dniu maratonu.  

3. Odbiór nagrody konkursowej odbywa się na koszt Zwycięzcy.  

4. W przypadkach, w których Organizator będzie płatnikiem podatku, tj. zobowiązany 

będzie do pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi skarbowemu podatku 

dochodowego od przyznanych w ust. 1 nagród, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową 

nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % nagrody głównej, która nie będzie podlegać 

wypłacie na rzecz Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie przeznaczona (potrącona) przez 

Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. 

5. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie lub zamianie, a prawo do Nagrody  

konkursowej nie jest zbywalne. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody konkursowej, 

Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się przestrzegać regulaminu kina Multikino dostępnego na stronie 

https://multikino.pl/informacje/regulaminy 

 

§ 7 

Przyznanie Nagród konkursowych 

1. Publikacja danych (imię i nazwisko /nazwa profilu) Zwycięzców Konkursu nastąpi na 

profilu portalu internetowego Olsztyniak.pl prowadzonym na portalu Facebook w dniu 

07.09.2017 r. o godz. 10:00 (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”). 

2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu  

o przyznaniu Nagrody konkursowej poprzez wysłanie im wiadomości prywatnej za pomocą 

Facebook`a na profil Uczestnika. 

3. Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Zwycięzcy, nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę, w szczególności wskutek niepodania 

danych, podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także nieodebranie Nagrody w 



terminie oznacza utratę prawa do Nagrody. Własność takiej Nagrody nie przechodzi na 

Zwycięzcę. 

 

§ 8 

Dane osobowe 

1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi swoje 

imię i nazwisko, a także nazwę swojego profilu na portalu internetowym Facebook (dalej 

również „Dane osobowe”). 

2. Organizator Konkursu przetwarza Dane osobowe Uczestnika Konkursu na potrzeby 

realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia Konkursu, 

w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów Konkursu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest DKS POLSKA sp. z o.o. (dalej: 

Organizator) z siedzibą w Olsztynie (10-457), ul. Wyszyńskiego 15/3, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474041, NIP 

7393861977. 

4. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. 

Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz 

prawo do ich poprawiania.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie.  

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek leżącego po stronie 

Uczestnika Konkursu podania błędnych lub nieaktualnych Danych osobowych, w 

szczególności danych przekazywanych celem przekazania Nagrody. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa. 

 
 


