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REGULAMIN KONKURSU  

RYSUNKOWEGO „MULTIKINA” 

 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu rysunkowego, zwanego dalej konkursem, jest Multikino S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604; kapitał zakładowy 

1.464.450,30 zł. (w pełni opłacony), REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

3. Konkurs organizowany jest w kinie Multikino Zabrze znajdującym się pod adresem 41-800 Zabrze, ul. 

Gdańska 18 (dalej: „Multikino Zabrze”) 

4. Konkurs trwa od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Multikinie Zabrze (41-800 Zabrze, ul. Gdańska 18) 

oraz na stronie internetowej www.multikino.pl 

 

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci poniżej 8-go roku życia (dalej: „Uczestnicy”). 

Zgłoszenia do Konkursu, odbioru nagrody oraz innych czynności związanych z Konkursem dokonuje 

w imieniu Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny. 

2. Aby wziąć udział w konkursie opiekunowie prawni muszą wypełnić oświadczenie będące 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu i  dostarczyć je wraz z pracą osobiście do Multikina w 

Zabrzu, ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze 

3. Każda praca musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora (uczestnika) oraz oświadczenie rodziców..  

4. Przekazane prace nie będą zwracane. 

 

§ 3 

1. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie rysunku (dowolną techniką) – dowolnej postaci z 

bajek emitowanych w ramach Poranków, w każdy weekend w godzinach 10:30 oraz 12:00. 

2. Praca konkursowa: 

 powinna być wynikiem osobistej twórczości; 

 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 produktów Organizatora lub filmów 

emitowanych w ramach „Poranków”; 

 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.  

 

§4 
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1. Każdy uczestnik spełniający warunki zawarte §2 otrzyma całodniowy bilet do Wesołego Miasteczka 

mieszczącego się w Chorzowie, Plac Atrakcji 1. Bilet upoważnia do korzystania ze wszystkich 

atrakcji bez ograniczeń. Każdy uczestnik może otrzymać jeden bilet w dniu, w którym odbywają się 

poranki. Wartość nagrody to 50zł brutto     

6. Nagrody zostaną wydane przed każdym porankiem w terminie od 03.08.2013 do 31.08.2013 lub do 

wyczerpania puli nagród, w formie osobistej pod adresem Multikino Zabrze, ul. Gdańska18. 

Dowodem przekazania nagrody będzie protokół przekazania.  

 

 

§5 

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

Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49 (00-542 Warszawa). Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu oraz sprawozdawczością podatkową i księgową zgodnie z 

odpowiednimi przepisami.  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

uzyskania i wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

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

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

 

§6 

1. Rodzić/opiekun prawny uczestnika gwarantuje, że do przekazanych prac konkursowych posiada 

odpowiednie prawa, umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia rodzic/opiekun prawny Uczestnika przyjmuje na siebie 

pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich 

rodzic/opiekun prawny Uczestnika, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od 

niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na 

własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od 

Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i 

opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody 

wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

3. Laureat Konkursu, w momencie wydania nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe 

do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej pracy 

konkursowej, 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.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu, w momencie przesyłania pracy konkursowej, udziela Organizatorowi 

niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w §6 

ust. 3 powyżej, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia przesłania pracy. Udzielenie licencji następuje 

bez wynagrodzenia. 

 

§ 7 

1. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone w stronie internetowej Multikino Polska  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem 

poleconym na adres siedziby organizatora wraz z uzasadnieniem (danymi reklamującego, w tym 

adresem korespondencyjnym).  
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3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń nierozpatrzonych lub negatywnie rozpatrzonych przez 

Organizatora we właściwym Sądzie powszechnym. 

5. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa w sposób odmienny regulują prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w 

każdym czasie, przy czym w takim wypadku będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników 

przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 
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Zgoda dla osób niepełnoletnich: 

 

 

 

 

……………………………….. 

(Miejscowość, data) 

……………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

……………………… 

(adres) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, jako prawny opiekun ………………………………………………… wyrażam zgodę na 

jego/jej udział w Konkursie rysunkowym organizowanym przez Multikino S.A. w Zabrzu. Ponadto 

oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję. 

 

  

……………………………….. 

(podpis) 

 

  


