REGULAMIN KONKURSU
„Lancia Ypsilon na Obcasach”
( dalej: „Regulamin”)
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Lancia Ypsilon na Obcasach” zwanego dalej „Konkursem” jest
Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000284604, o kapitale zakładowym 1.464.450,30 zł w całości wpłaconym, NIP 5212893057,
REGON 013122196, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych kinach pod
szyldem „Multikino” na terytorium RP, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu
(dalej: „Kina”)
1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 24 września 2013 r. (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”)
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia
czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw
nabytych uczestników Konkursu.
3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –
uczestniczące w Konkursie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej
„Uczestnicy”).
3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a
także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez
członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym
pożyciu. Organizator zastrzega, że – z wyłączeniem pracowników - nie ma obowiązku
każdorazowej weryfikacji powyższego wyłączenia w stosunku do wyżej wymienionych
kategorii osób.
3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
3.4.1. zakup biletu i udział w co najmniej jednym wydarzeniu z cyklu „Kino na obcasach”,
odbywającym się w jednym z Kin wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, w
Okresie Trwania Konkursu,
3.4.2. odebranie formularza zgłoszeniowego do Konkursu wydawanego podczas wydarzeń, o
których mowa w pkt 3.4.1. (dalej: „Wydarzenia”),
3.4.3. uzupełnienie formularza konkursowego (w tym zamieszczenie w nim pracy konkursowej,
o której mowa w pkt 3.8. Regulaminu) oraz przekazanie formularza Organizatorowi w
Okresie Trwania Konkursu, zgodnie z postanowieniami 3.9. Regulaminu,
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3.5.

Repertuar Wydarzeń, w których udział uprawnia do przystąpienia do Konkursu oraz otrzymania
formularza zgłoszeniowego, publikowany będzie na stronie internetowej www.multikino.pl
wraz z publikacją bieżącego repertuaru Kina.

3.6.

Formularze zgłoszeniowe będą wydawane uczestnikom każdego Wydarzenia, w każdym Kinie
w czasie Wydarzenia, przez pracowników obsługi danego Kina. Uczestnik ma prawo do
otrzymania podczas jednego Wydarzenia wyłącznie jednego formularza zgłoszeniowego.

3.7.

W formularzu zgłoszeniowym należy:
3.7.1. podać dane osobowe uczestnika w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail i
telefon,
3.7.2. udzielić zgody na przetwarzanie danych w celach i w zakresie związanym z
uczestnictwem w Konkursie,
3.7.3. złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
3.7.4. zamieścić pracę konkursową spełniającą wymagania wskazane w pkt 3.8. Regulaminu
(dalej: „Praca Konkursowa”).

3.8.

Zamieszczona przez Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym Praca Konkursowa:


Powinna dotyczyć odpowiedzi na pytanie: dlaczego Lancia Ypsilon, którą możesz
wygrać, będzie lepsza od faceta (nawet tego przystojniaka z filmu)? Krótko uzasadnij;



powinna dotyczyć Lancia Ypsilon;



powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;



nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści
sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;



nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Lancii Ypsilon;



nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma
prawo w każdym czasie wykluczyć Uczestnika z Konkursu i pozbawić go ewentualnego prawa
do nagrody w Konkursie.
3.9. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przekazać pracownikowi Kina po
zakończeniu Wydarzenia, podczas którego Uczestnik otrzymał formularz zgłoszeniowy.
3.10. Każdy z Uczestników może przekazać nie więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy, z jedną
Pracą Konkursową. W przypadku złożenia kilku formularzy lub kilku Prac Konkursowych przez
tego samego Uczestnika, uwzględniana będzie wyłącznie pierwsza praca na pierwszym
przekazanym formularzu.

4. NAGRODY
4.1.

W Konkursie została przewidziana jedna nagroda w postaci nowego samochodu marki Lancia
model Ypsilon rocznik 2013, silnik 1.2 z wyposażeniem w wersji Black&Red o wartości 44
900 (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych) złotych brutto (dalej: „Nagroda”).

4.2.

Pozostała specyfikacja Nagrody ( w tym m.in. kolor nadwodzia i tapicerki) ustalona zostanie na
podstawie samodzielnej decyzji Organizatora.

4.3. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego
rodzaju.
4.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
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4.5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I WYDAWANIE NAGRODY W KONKURSIE
5.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej:
„Komisja”).
5.2. Komisja oceni wszystkie nadesłane prawidłowe Prace Konkursowe, według własnego uznania,
uwzględniając jakość i oryginalność oraz każdej Pracy Konkursowej.
5.3. Komisja przyzna Nagrodę Uczestnikowi będącemu autorem najlepszej Pracy Konkursowej w
opinii Komisji (dalej: „Laureat”).
5.4. Komisja wybierze również jedną dodatkową Pracę, która jej zdaniem zajęła drugie miejsce.
Uczestnik będący autorem tej pracy będzie „Laureatem Rezerwowym” i zostanie wyłoniony
na wypadek, gdyby Laureatowi nie mogła zostać wydana Nagroda.
5.5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej zgodnie z następującą procedurą:
1)

Organizator w okresie od 24 września do 30 września 2013 r. podejmie 4 próby nawiązania
połączenia telefonicznego (w odstępach min. jednodniowych) na numer telefonu wskazany
w formularzu zgłoszeniowym; Organizator zastrzega, że rozmowa z Laureatem może być
nagrywana.

2)

Niezależnie od prób nawiązania połączenia telefonicznego, Organizator powiadomi o
wygranej poprzez wysłanie w okresie od 24 września do 30 września 2013 r. dwóch
wiadomości email (w odstępach min. jednodniowych) na numer telefonu wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.

3)

Za skuteczne poinformowanie o wygranej rozumie się:


odebranie osobiście przez Laureata co najmniej jednego połączenia telefonicznego, o
którym mowa w pkt 1) i zadeklaruje przez Laureata zamiaru odbioru Nagrody w
miejscu i w terminie wskazanym lub uzgodnionym z Organizatorem podczas
rozmowy telefonicznej,
lub



odesłanie przez Laureata wiadomości zwrotnej w odpowiedzi na wiadomość email z
informacją o wygranej, w której Laureat zadeklaruje zamiar odbioru Nagrody w
miejscu i w terminie wskazanym w wiadomości email wysłanej przez Organizatora,
przy czym wiadomość zwrotna Laureata powinna dotrzeć do Organizatora najpóźniej
do dnia 2 października 2013 roku.

5.6. Nagroda zostanie wydana Laureatowi w Warszawie w terminie wskazanym Laureatowi przez
Organizatora, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania
Laureata o Nagrodzie. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie stosownego protokołu
odbioru. Organizator i Laureat mogą w drodze porozumienia ustalić inne miejsce i inny termin
wydania Nagrody, nie późniejszy jednak niż 3 dni od terminu wskazanego powyżej.
5.7. W przypadku, gdy:
1) Laureat nie odbierze żadnej z prób połączenia telefonicznego, ani nie odeśle wiadomości
zwrotnej do dnia 2 października 2013 r. lub
2) Laureat nie wpłaci Organizatorowi kwoty, o której mowa w pkt 5.10 najpóźniej na 2 dni
przed terminem wydania Nagrody lub nie odbierze Nagrody w sposób, w miejscu i terminie
wskazanym w pkt 5.6. Regulaminu, lub
3) Laureat zrzeknie się Nagrody lub zostanie wykluczony z Konkursu,
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- Laureat traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz Laureata Rezerwowego. Laureat
Rezerwowy zostanie powiadomiony o wygranej w sposób wskazany w pkt 5.5. do dnia
10.10.2013 r. (dzień ostatniej próby nawiązania połączenia telefonicznego lub wysłania drugiej
wiadomości email z informacją o wygranej)
5.8. Ewentualne wydanie Nagrody Laureatowi Rezerwowemu nastąpi w sposób wskazany w pkt 5.6.
w terminie do dnia 17.10.2013 r.
5.9. W przypadku, gdy:
1) Laureat nie odbierze żadnej z prób połączenia telefonicznego, ani nie odeśle wiadomości
zwrotnej do dnia 12.10.2013 r. lub
2) Laureat Rezerwowy nie wpłaci Organizatorowi kwoty, o której mowa w pkt 5.10 najpóźniej
na 2 dni przed terminem wydania Nagrody lub nie odbierze Nagrody w sposób, w miejscu i
terminie wskazanym w pkt 5.8. Regulaminu ,
3) Laureat Rezerwowy zrzeknie się Nagrody lub zostanie wykluczony z Konkursu,
- Laureat Rezerwowy traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz Organizatora.
5.10. Organizator zastrzega, że przed wydaniem Nagrody Laureat/Laureat Rezerwowy jest
zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę 4490 zł brutto podatku zryczałtowanego, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26
lipca 1991r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu
skarbowego. Wpłat kwot na poczet podatku należy dokonywać Organizatorowi na co najmniej 2
dni przed terminem wydania Nagrody, na konto wskazane w powiadomieniu o wygranej, pod
rygorem przepadku Nagrody na Organizatora.
5.11. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie Multikino.pl do dnia 20.10.2013 r.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres: marketing@multikino.pl
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Lancia ” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Multikino S.A., z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa. Dane osobowe Uczestników
Konkursu są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.), dla celów
przeprowadzenia Konkursu jak również zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
7.2. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dla wydania
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
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8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
8.1.

Uczestnik gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej posiada prawa, umożliwiające jej
reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

8.2.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik dotyczących Pracy
Konkursowej, Uczestnik -po zawiadomieniu go przez Organizatora - wystąpi przeciwko takim
roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia i zwróci
całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty Organizatora,
włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody
wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

8.3.

Laureat/Laureat Rezerwowy, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie
prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania
opracowań, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszystkie znane w
momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie
dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie
za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za
pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną
organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

8.4.

Każdy Uczestnik – z chwilą przystąpienia do Konkursu - upoważnia Organizatora (z prawem
udzielania dalszych upoważnień) do wykorzystania z wysłanej Pracy Konkursowej w zakresie
wprowadzania jej do pamięci komputera lub innego urządzenia, zwielokrotniania,
przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego
trwania oraz przez 2 lat po jego zakończeniu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

9.2.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie
www.multikino.pl

9.3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z
nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany danych osobowych i informacji
uniemożliwiającej przekazanie Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada.

9.4.

W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami
Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia.
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