REGULAMIN konkursu „Zastąp gwiazdę Planety Singli”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Kino Świat z siedzibą w Warszawie przy ulicy Belwederska
20/22, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy III Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000184012, (dalej „Zleceniodawca”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.02.2016 r. o godzinie 00:00.01, a kończy się dnia
28.02.2016 r. o godzinie 23:59:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Kino Świat
Sp. Z o.o. – dystrybutor filmu „Planeta Singli”.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają zarejestrowane konto i są zalogowane w serwisie Instagram;
b) wykonają Zadanie Konkursowe opisane w par. 3 pkt 1 Regulaminu.
2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego
Uczestnika z konkursu.
3. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie, jednak może
otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich
rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w aplikacji Instagram zdjęcia będącego
własnością użytkownika z dodaniem hasztaga #jestesmyumowieni z ustawieniem prywatności
zdjęcia jako publiczne. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę ze standem konkursowym „Planety
Singli” przedstawiającym aktorów filmu „Planeta Singli” i nawiązywać do plakatu umieszczonego
na standzie, tzn. uczestnik stojąc obok standu w kinie powinien odwzorować pozę aktora/aktorów
(Agnieszki Więdłochy bądź Macieja Stuhra) przedstawioną na standzie lub podobną. W
przypadku, kiedy osoba przy standzie odwzoruje pozę wraz z drugą osobą (np. przyjacielem)
uczestnikiem konkursu staje się osoba publikująca to zdjęcie na Instagramie. Standy znajdują się
w wybranych kinach sieci Helios, Multikino i Cinema City na terenie całej Polski.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze trzech (3) zwycięzców spośród
nadesłanych zgłoszeń.

3. Nagrody wymienione w par.4 pkt.1 podpunkty a) i b) zostaną przyznane przez Komisję na
podstawie kryteriów:
a) Kreatywność zgłoszenia, b) Zgodność z tematem Zadania, c) Oryginalność zgłoszenia, d)
zgodności z Regulaminem.
Nagroda wymieniona w par. 4 pkt.1 podpunkt c) zostanie przyznana przy uwzględnieniu kryteriów
a),b),c),d) oraz popularności (liczby polubień – serc).
4. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3 osobową
Komisję Konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu
Konkursu, a w szczególności:
a) wyłonienie zwycięzcy Konkursu, b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu
oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności, c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych
zwycięzcy Konkursu, d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, e) podejmowanie
decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
5. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zgłoszenia przez Organizatora na www.planetasingli.pl,
www.facebook.com/planetasingli/ oraz https://www.instagram.com/planetasingli/.
§ 4 Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) vouchery wycieczkowe o wartości 2 000 PLN dla najlepszego zdjęcia z Agnieszką Więdłochą
b) vouchery wycieczkowe o wartości 2 000 PLN dla najlepszego zdjęcia z Maciejem Stuhrem
c) pakiet polskiego kina na DVD o wartości 300 PLN
2.Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny, Organizator zobowiązuje się uiścić
podatek od nagród.
3. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem serwisu
Instagram. Organizator doda również informację o rozstrzygnięciu na stronie
www.planetasingli.pl.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania danych adresowych z numerem telefonu w ciągu 7
dni od dnia ogłoszenia wyników. Nagroda, o której mowa w pkt 1, zostanie dostarczona
użytkownikowi przesyłką kurierską w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danych.
5. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda pozostaje w
dyspozycji Organizatora. Organizator może ją przyznać Uczestnikowi, który w ocenie Komisji
przygotował kolejną najlepszą Pracę Konkursową.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje
mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu
(decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem:
KINO ŚWIAT Sp. Z o.o.
ul. Belwederska 20/22, bud. Uniwersus
00-762 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs – PLANETA SINGLI”.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie
będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej
reklamację, nazwę użytkownika na Instagramie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres
podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty
elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i
inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których
zamieszczane będą Zgłoszenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród
przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania
lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach
zaistniałych zmian.
4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b)
połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu
Instagram drogą elektroniczną, c) jakichkolwiek problemy wynikające z działania Serwisu
Instagram, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku
z interakcjami z Serwisem Instagram, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im
w Serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody
spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Instagram, f)
naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny na stronie: www.planetasingli.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników
Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w
szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Instagram
ani współprowadzony z nim. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza
przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu – Kino Świat Sp. z o.o. a nie serwisowi
Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby
realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
6. Zmiany Regulaminu będą podawane na stronie www.planetasingli.pl

