
Regulamin konkursu  

§ 1. Definicje 

1. „Konkurs” – konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

2. „Organizator Konkursu” –  Restauracja Kulisy, Jastrzębia 29, 35 – 207 Rzeszów 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła lat 18. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs nie jest związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 

Facebook, Inc. Informacje udzielane przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie 

są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. 

Zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Kino Helios (Aleja Powstańców Warszawy 14, 35-

001 Rzeszów). 

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 18.09.2018 r. (rozpoczęcie od 

godz. 13:00) i potrwa do 21.09. 2018 r. (zakończenie o godz. 15:00). Wyniki konkursu 

zostaną podane o godzinie 16:00. 

2. Zasady konkursu: 

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś - polub naszą stronę @Zdrowie w Pudełkach - 
catering dietetyczny Kulisy 

2. Skomentuj post konkursowy „Kino Kobiet w Kinie Helios" i oznacz osobę, z którą 
chcesz się wybrać na seans. Odpowiedź swoją uzasadnij. 



3. Udostępnij post konkursowy jako „PUBLICZNY"  z hasztagiem 
#zdrowiewpudełkach. 

 

 § 4. Ochrona danych osobowych 

1. Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Serwis Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem konkursu oraz nie 

ponosi za niego odpowiedzialności. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu 

Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

§ 5. Nagrody i ich wydanie 

1. Laureatki konkursu otrzymają dwie podwójne wejściówki na seans „Kamerdyner", 

jaki odbędzie się 24 września w Kinie Helios (ul. Powstańców Warszawy 14, Rzeszów) 

o godzinie 18:30. 

2. Liczba nagród przewidzianych przez Organizatora jest ograniczona. 

3. Nagrody nie można zamienić na inną.  

4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości nagrody.  

5. Nagrody będą do odebrania w kasie Kina Helios (Aleja Powstańców Warszawy 14, 

35-001 Rzeszów) w dniu seansu. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora konkursu. 

2. Zgłoszenie się Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, 

że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 



Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, wysłania nagrody oraz 

publikowania związanych z konkursem informacji. 


