
REGULAMIN KONKURSU “ KNO – ZAMIEŃ SIĘ MIEJSCAMI Z GWIAZDAMI” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§1 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „KNO – ZAMIEŃ SIĘ MIEJSCAMI Z GWIAZDAMI” (dalej: Konkurs”) jest 

Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie 00-542, przy ul. Mokotowskiej 49, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, REGON: 013122196, 

NIP: 521-28-93-057, zwana dalej "Organizatorem". 

2. W imieniu i na rzecz Organizatora, niektórymi czynnościami związanymi z obsługą Konkursu 

zajmować się będzie firma MAMY TO z siedzibą w Warszawie ul. Elbląska 10/16 , zwana dalej 

"Koordynatorem". 

3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony „Multikino  Polska” znajdującej się pod 

adresem https://www.facebook.com/MultikinoPolska (dalej: „Fanpage Multikino”), zamieszczonej 

na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem http://www.facebook.com (dalej: 

„Serwis Facebook”). oraz przy użyciu aplikacji „Konkurs” znajdującej się pod adresem: 

https://apps.facebook.com/430023607045324/ (dalej: „Aplikacja Konkursowa”). 

4. Organizator oświadcza, że Konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis 

społecznościowy Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za 

przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w 

czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.  

5. Konkurs trwa od dnia 15.10.2012 godz. 20:00 roku do dnia 21.12.2012 godz. 20:00 roku włącznie.  

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§2 

[UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, przebywające 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku 

życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz 

posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora 

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na 

zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Facebook, 

założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (zwane dalej „Profilem”). Dane 

zawarte w Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

4. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu w Serwisie Facebook. 

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do 

Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących 



czynności: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w Aplikacji Konkursowej, 

b) kliknięcie przycisku „Lubię to” na Fanpage Multikino, bądź w Aplikacji Konkursowej, 

 

c) udzielenie zgody Aplikacji Konkursowej na dostęp do publicznych informacji udostępnianych 

w Profilu, publikowanie przez Aplikację Konkursową informacji na Profilu Uczestnika oraz 

wysyłanie wiadomości przez Aplikację Konkursową. 

d) Umieszczenie 2 zdjęć przed metamorfozą i po metamorfozie (stylizacja na gwiazdę) oraz opisu 

tychże zdjęć zgodnie z postanowieniami §4Regulaminu. 

 

§3 

[NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 

1.1.  1 (słownie: jedna) nagroda w postaci zestawu, na który składać się będzie: 

a) sesja zdjęciowa o specyfikacji określonej w §3 ust. 6 Regulaminu, o wartości 3000 

złotych, 

b) Voucher na masaż relaksacyjny, o specyfikacji określonej w ust. 7 Regulaminu o wartości 

129 złotych, 

c) Voucher na kurs sushi o specyfikacji określone w §3 ust. 8 Regulaminu o wartości 199 

złotych 

d) Voucher do SPA o specyfikacji określonej w §3 ust. 9 Regulaminu o wartości 339 złotych 

e) dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 407 złotych 

- dalej: „Nagroda I Stopnia” 

1.2.  1 (słownie: jedna) nagroda w postaci zestawu, na który składać się będzie: 

a) Voucher na masaż relaksacyjny, o specyfikacji określonej w ust. 7 Regulaminu o wartości 

129 złotych, 

b) Voucher na kurs sushi o specyfikacji określonej w §3 ust. 8 Regulaminu o wartości 199 

złotych 

c) Voucher do SPA o specyfikacji określonej w §3 ust. 9 Regulaminu o wartości 339 złotych 

d) dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 74 złotych 

- dalej: „Nagroda II Stopnia” 

1.3. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci zestawu, na który składać się będzie: 

a) Voucher na masaż relaksacyjny, o specyfikacji określonej w ust. 7 Regulaminu o wartości 

129 złotych, 

b) Voucher na kurs sushi o specyfikacji określonej w §3 ust. 8 Regulaminu o wartości 199 

złotych 

c) Voucher do SPA o specyfikacji określonej w §3 ust. 9 Regulaminu o wartości 339złotych 

d) dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 74 złotych. 

- dalej: „Nagroda III Stopnia” 



2. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną nagrodę. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana w Konkursie nie więcej niż jedna Nagroda. 

6. Voucher na sesję zdjęciowa będzie realizowany na następujących zasadach: 

a) Miejsce realizacji: Warszawa 

b) Okres ważności/termin wykorzystania vouchera: 31 marca 2013  

c) Świadczenia w ramach vouchera: sesja zdjęciowa  

d) Koszty/elementy zapewniane przez Uczestnika: nocleg, wyżywienie oraz dojazd zwycięzca 

konkursu zapewnia we własnym zakresie, 

e) Inne: zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej zostaną przekazane Uczestnikowi w formie 

płyty CD. Dodatkowo zdjęcia te zostaną wykorzystane przez Organizatora we wszystkich  

kinach sieci Multikino, emisja na dużym ekranie przed Kinem na Obcasach w okresie styczeń – 

maj 2013 

7. Voucher na masaż relaksacyjny będzie realizowany na następujących zasadach: 

a) Miejsce realizacji: Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Kielce w:  Warszawa, ul. 

Światowida 47 lokal 16 Jaskinia Solna Almonis, Warszawa Masażowy Świat ul. Białobrzeska 5 

lok.7, Warszawa Terra Spa ul. Mokotowska 57, Poznań Samui SPA ul. Nad Seganką 3, 

Gdańsk  Prestige Beauty Gryfa Pomorskiego 56, Wrocław Jelenia Struga ul. 

Świdnicka12/16, Kielce Benessere Beauty & SPA ul. Duża 20, Kraków Mariacki SPA Pl. 

Mariacki 9. 

b) Okres ważności/termin wykorzystania vouchera: 12 miesięcy od daty 1 stycznia 2013 

c) Świadczenia w ramach vouchera: masaż relaksacyjny ciała. 

d) Koszty/elementy zapewniane przez Uczestnika: nocleg, wyżywienie oraz dojazd do danego 

miasta zwycięzca Konkursu zapewnia we własnym zakresie. 

8. Voucher na kurs sushi będzie realizowany na następujących zasadach: 

a) Miejsce realizacji: Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto: Wrocław Planet Sushi Rynek 

46/47, Poznań GOKO ul. Woźna 13, Gdynia Hashi Sushi ul. Przebendowskich 35, Kraków 

Musso Sushi ul. Zwierzyniecka 23, Warszawa Sushi Akademia ul. Taśmowa 1. 

b) Okres ważności/termin wykorzystania vouchera: 12 miesięcy od daty 1 stycznia 2013 

c) Świadczenia w ramach vouchera: kurs sushi trwający 12 miesięcy od daty 1 stycznia 2013 

d) Koszty/elementy zapewniane przez Uczestnika: nocleg, wyżywienie oraz dojazd do danego 

miasta zwycięzca konkursu zapewnia we własnym zakresie. 

9. Voucher na SPA będzie realizowany na następujących zasadach: 

a) Miejsce realizacji: Warszawa, Kielce, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Łódź. Warszawa 

Terra Spa ul. Mokotowska 57, Wrocław Jelenia Struga ul. Świdnicka 12/16, Kielce Benessere 

Beauty & SPA ul. Duża 20, Warszawa Salon Cece ul. Sułkowicka 2, Poznań Samui SPA ul. Nad 

Seganką 3, Gdańsk Prestige Beauty Gryfa Pomorskiego 56, Kraków Mariacki SPA Pl. 

Mariacki 9. 

b) Okres ważności/termin wykorzystania vouchera: 12  miesięcy od daty 1 stycznia 2013 



c) Świadczenia w ramach vouchera: voucher  do SPA 

d) Koszty/elementy zapewniane przez Uczestnika: nocleg, wyżywienie oraz dojazd do danego 

miasta zwycięzca konkursu zapewnia we własnym zakresie . 

10. Momentem wydania Nagrody jest moment wydania stosownych voucherów (z zastrzeżeniem 

postanowień Regulaminu dotyczących dodatkowych nagród pieniężnych). 

11. Organizator, w momencie wydania Nagrody, naliczy od łącznej wartości Nagrody (obejmującej 

nagrody rzeczowe i dodatkową nagrodę pieniężną) kwotę zryczałtowanego podatku od nagród w 

konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku dochodowym od osób 

fizycznych” z dnia 26 lipca 1991r.  Kwota podatku (równa wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) 

zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, a tym 

samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata konkursu. 

 

§4 

[ZASADY KONKURSU] 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i umieszczeniu przez Uczestnika w Aplikacji Konkursowej 

dwóch zdjęć, które ukazywać będą metamorfozę, jaką przeszedł Uczestnik w ramach stylizacji na 

gwiazdę oraz opisu dotyczącego metamorofozy. Szczegółowy opis zadania konkursowego zostanie 

zamieszczony w Aplikacji Konkursowej oraz na Fanpage Multikino. 

2. Uczestnik ma prawo do ukazania w Aplikacji Konkursowej tylko jednej metamorfozy (tj. do wysłania 

tylko 2 zdjęć – następne zdjęcia nie będą uznawane). Zdjęcia będą możliwe do przesłania w terminie 

od 15.10.2012 r. do 21.12.2012 r. 

3. Zdjęcia wysłane przez Uczestnika do Aplikacji Konkursowej: 

a) powinny posiadać rozdzielczość wielkości od 500x300 pikseli do 5000x3000pikseli, i być zapisane 

w formacie jpg, 

b) powinny być adekwatne do tematyki wskazanej przez Organizatora, 

c) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

d) powinny przedstawiać Uczestnika, 

e) nie mogą zawierać treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści 

obrażających uczucia religijne;  

f) nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator, chyba że 

wynika to z tematyki zadania konkursowego określonej przez Organizatora, 

g) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.  

4. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”). 

5. Komisja oceni wszystkie zdjęcia, według własnego uznania, uwzględniając jakość, oryginalność i ich 

adekwatność do zadania konkursowego. 

6. Komisja przyzna Nagrody według następujących założeń:  

a) Uczestnikowi będącemu autorem najlepszych zdjęć, Komisja przyzna Nagrodę I Stopnia, 

b) Uczestnikowi, którego zdjęcia zajmą zdaniem Komisji drugie miejsce, Komisja przyzna Nagrodę 

II Stopnia, 

c) Uczestnikowi, którego zdjęcia zajmą zdaniem Komisji trzecie miejsce, Komisja przyzna Nagrodę 



III Stopnia 

(dalej: „Laureaci”) 

7. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia Laureatów i nieprzyznania części lub całości Nagród, w 

przypadku, gdy przesłane zdjęcia nie spełnią kryteriów wskazanych w Regulaminie. 

8. W przypadku, gdy Laureat Nagrody I Stopnia odmówi przyjęcia (realizacji) sesji zdjęciowej, Komisja 

może przyznać tę część Nagrody I Stopnia Laureatowi Nagrody II Stopnia. W takim przypadku 

Laureatowi Nagrody I Stopnia nie przysługuje żaden ekwiwalent. 

9. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagród w terminie do 31.12.2012 poprzez wiadomość 

email. Organizator zastrzega sobie również prawo do opublikowania listy Laureatów (zawierającej 

dane w postaci loginów Facebook) na Fanpage Multikino. 

10. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Uczestnik jest zobowiązany do przesłania danych 

niezbędnych do wysyłki Nagrody (tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego) pod adres 

multikino.facebook@gmail.com – pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

11. Nagrody (z wyłączeniem sesji zdjęciowej) zostaną wydane w terminie 7 dni od daty przekazania 

danych niezbędnych do przesyłki nagrody, w formie przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez 

Laureata. Dowodem przekazania Nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej. W 

przypadku, gdy Nagroda powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Laureata, zawarta w 

przesyłce Nagroda przepada na Organizatora. 

12. O szczegółach dotyczących realizacji sesji zdjęciowej Laureat Nagrody I Stopnia zostanie 

poinformowany nie później niż do dnia 30.12.2012 r. 

13. Uczestnik wysyłając zdjęcia w ramach zadania konkursowego wyraża zgodę na ich publikowanie na 

Fanpage Multikino oraz na powielanie i publikowanie ich na innych materiałach reklamowych 

Organizatora publikowanych w sieci Internet oraz na materiałach drukowanych na terytorium RP, 

przez okres 2 lat liczony od rozpoczęcia Konkursu. Uczestnik wyraża jednocześnie na zgodę na 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach – w zakresie i na czas określony w zdaniu 

poprzedzającym. Wyrażenie zgód i licencji następuje bez wynagrodzenia. 

14. Organizator zastrzega, że Nagrody, do których prawo utracili pierwotni Laureaci w wyniku 

niespełnienia warunków określonych w Regulaminie, mogą być ponowne przyznane przez Komisję 

kolejnym Uczestnikom, przy czym nie odbędzie się to później niż dnia 30.12.2012., a powiadomienie 

ich o wygranej – nie później niż dnia 07.01.2013 r. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku danych niezbędnych do 

wydania Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada.  

16. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich 

nieprawidłowościach w działaniu Aplikacji Konkursowej na adres: multikino.facebook@gmail.com  

 

§ 5.  

[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres MAMY TO z siedzibą w 

Warszawie ul. Elbląska 10/16. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

mailto:multikino.facebook@gmail.com


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w 

terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 6.  

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu email oraz, w 

wypadku Laureata: adres korespondencyjny, na który zostanie dostarczona Nagroda. 

3. Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, z 

wyłączeniem danych osobowych Laureatów, które będą przetwarzane w zakresie i na czas niezbędny 

w celu wydania Nagrody, opublikowania wyników Konkursu oraz na potrzeby sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Multikino S.A. z siedzibą w 

Warszawie 00-542, przy ul. Mokotowskiej 49. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w 

Konkursie oraz wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

§ 7.  

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na stronie marki 

Multikino Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MultikinoPolska 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia okresu trwania Konkursu bez podania 

przyczyn, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na stronie marki 

Multikino Polska w serwisie Facebook w zakładkach Tablica („Wall”). Zmiana okresu trwania 

Konkursu nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

https://www.facebook.com/MultikinoPolska

