
REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilety na seans filmu LEGIONY 

Art. 1 [Przy zeczenie Organizatora Konkursu]
Organizator Konkursu zobowi zuje si§ wydac Zwyci zcom Kon ursu nagrody okreslone
szczegolowo wniniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem Konkursu . Regulamin
Konkursu jest jedynym zrödlem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania
nagröd.

A t. 2 [Definicje]
1. Organizator Konkursu oznacza spötk§ McFIT Polska Sp. z o.o. („McFIT ), z siedzib 

w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, KRS 421690, NIP 527-267-80-78.
2. Fundator nagröd - Kino Swiat Sp. z o.o. z siedzib  w Warszawie, ul. Belwederska 20/22,

00-762 Warszawa, KRS 0000184012, NIP 521-327-37-76.
3. Konkurs oznacza konkurs dla pelnoletnich osob fizycznych, bez wzgl du na to czy s 

zwiqzane z McFIT umow o czlonkostwo, prowadzony pod nazw „Wygraj bilety na seans
filmu LEGIONY  na kanatach Social Media Organizatora Konkursu (Facebook®
i/lub Instagram®).

4. Zgtoszenie konkursowe - oznacza najpözniej w terminie do 22 wrzesnia 2019 roku do
godziny 23:59 udzielenie najciekawszej, najbardziej inspirujqcej odpowiedzi na pytanie
konkursowe: Dlaczeqo to Ty powinnas / powinienes wyqrac bilety na film LEGIONY?

5. Zwyci zcy Konkursu to osoby, ktöre zgodnie z Regulaminem Konkursu mog  byc jego
Uczestnikami oraz ktöre po spelnieniu wszystkich warunköw uczestnictwa w Konkursie
udzieliiy najciekawszej odpowiedzi na pytanie w Konkursie, a ich odpowiedz na zadanie
konkursowe zostata wybrana przez Komisj? konkursow  na zasadach wskazanych w art. 7
Regulaminu Konkursu.

6. Komisja oznacza zespöl osöb wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania
nad prawidtowym przebiegiem Konkursu.

Art.3 [Informacja o Konkursie]
Opublikowanie Regulaminu Konkursu na kanalach Social Media Organizatora Konkursu
w portalu spolecznosciowym Facebook® i/lub Instagram® jest jednoznaczne z podaniem go do
wiadomosci Uczestniköw Konkursu.

Art. 4 [Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikami Konkursu möge byc wylecznie pelnoletnie osoby fizyczne, posiadajece pelne

zdolnosc do czynnosci prawnych, bez wzgl du na to, czy se zwiezane z McFIT umowe
o czlonkostwo.

2. Uczestnikami Konkursu nie möge byc pracownicy Organizatora Konkursu i ich najblizsi,
malzonek, dzieci, rodzice, rodzehstwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a takze
osoby pozostajece we wspölnym pozyciu.

Art. 5 [Zasady uczestnictwa   Konkursie]
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, ktöra w komentarzu do posta konkursowego, najpözniej

w terminie do 22 wrzesnia 2019 roku do godziny 23:59 uzasadni w najciekawszy,
najbardziej interesujecy sposöb odpowiedz na pytanie konkursowe: Dlaczeqo to Ty
powinnas / powinienes wyqrac bilety na film LEGIONY?

2. Uczestnik moze opublikowac w komentarzu do posta konkursowego jedne odpowiedz.
3. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, ktöry:

a. postppowal niezgodnie z Regulaminem Konkursu,
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b. opublikowat w komentarzu tresci o charakterze wulgarnym lub nieodpowiednim, lub
dopuscit si§ plagiatu,

c. wykorzystywat falszywe profile uzytkownika na portalu spotecznosciowym Facebook,
Instag ram®'

d. uzywaf oprogramowania wplywajqcego na publikacje.

4. Uczestnby, wobec ktöi chz dziepodejrzenie.ze inge j w mechanizm Konkursu lub post puj 
w sposob niezgodny z zasadami wspötzycia spolecznego lub Regulaminem, mog  zostac na
mocy decyzji Organizatora Konkursu wykluczeni z udzialu w Konkursie lub stracic prawo do
nagrody.

5. Uczestnik Konkursu posluguj cy si§ kontern, na ktörym nie s  widoczne jego dane
osobowe, powinien przeslac do Organizatora Konkursu swoje imi§ i nazwisko w wiadomosci
prywatnej.

Art. 6 [Czas trwania Konkursu]
Konkurs rozpoczyna si§ 19 wrzesnia 2019 roku I kohczy w dniu 22 wrzesnia 2019 roku
o godzinie 23:59.

Art. 7 [Zasady przyznawania nagröd]
1. Komisja powolana przez Organizatora Konkursu na posiedzeniu w dniu 23 wrzesnia 2019

roku wybierze Zwyci zcow Konkursu sposröd osöb, ktöre wypeini  wszystkie warunki
opisane w niniejszym regulaminie wymagane do ubiegania si§ o nagrod? i w Zgtoszeniu
konkursowym uzasadn  w najciekawszy, najbardziej interesujqcy sposob odpowiedz na
pytanie konkursowe: Dlaczeqo to Ty powinnas / powinienes wyqrac bilety na film
LEGIONY?

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnosci za opöznienia w dor?czeniu Zgtoszenia
Konkursowego do Organizatora Konkursu.

3. Imiona i nazwiska Zwyci?zc6w Konkursu zostanq  uwidocznione w protokole Komisji
Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu moze dokonac jednego Zgtoszenia konkursowego.
5. Uczestnik Konkursu, ktory spelnit wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie

oraz udzielit najlepszej, najciekawszej i najbardziej interesujqcej odpowiedzi na zadanie
konkursowe, moze otrzymac tylkojedn  nagrod? sposröd nagröd wskazanych w art. 8.

6. W Konkursie zostanie nagrodzonych 25-ciu Zwyci?zcöw Konkursu.
7. Zwyci?zcom Konkursu nie przystuguje uprawnienie do przeniesienia swoich praw

zwiqzanych z wygran na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bqdz

nieodebranych nagröd na inne cele Organizatora Konkursu.

Art. 8 [Nagrody]
1. W Konkursie za udzielenie najlepszej, najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na

zadanie konkursowe przewidziane s  nagrody dalej „Nagroda  w postaci:

25 podwöjnych (do wykorzystania wraz z osob  towarzysz c ) zaproszen
zawieraj cych kody, wymienialnych na bilety w kasach kin sieci Cinema City na
terenie catej Polski htt s://www.cinema-citv.pl/static/pl/pl/o-nas na film pt. „LEGIONY 
wyswietlany wyt cznie w dniach 23-26.09.2019 r.

Wartosc wygranej (zaproszenia dla dwöch osöb) nie przekracza 2000 PLN brutto.
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2. Organizator Konkursu oswiadcza, iz Nagrody zostan  wyslane na adres mailowy wskazany
przez Zwyci zcöw w wiadomosci przeslanej na kontak@mcfit.com, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osöb fizycznych (tj.: Dz.U.
z 2018. 200).

3. Organizator dostarczy Nagrody na wskazane przez Zwyci zcöw adresy mailowe najpözniej
do dnia 24 wrzesnia 2019 r.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnosci za niemoznosc odbioru wiadomosci
mailowej zawierajqcej Nagrody z przyczyn lez cych po stronie Zwyci zcy Konkursu.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagröd w przypadku zaistnienia
okolicznosci, za ktöre nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. Z zastrzezeniem postanowien niniejszego Regulaminu Konkursu, za wygran  nagrod  nie
p zystuguje ekwiwalent pieni zny oraz nie istnieje mozliwosc wyboru nagrody innego
rodzaju lub zamianyjej na inne swiadczenie.

Art. 9 [Powiadomienie Zwyciqzcöw Konkursu]
1. Organizator Konkursu ogtosi laureatow w Konkursie na Facebooku® i Instagramie®

najpözniej w terminie do 24 wrzesnia 2019 roku.
2. Organizator Konkursu nie zwraca jakichkolwiek kosztow zwiqzanych z odbiorem nagrody.

Art. 10 [Reklamacje i skargi dotyczqce rozstrzygni cia Konkursu]
1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony Uczestniköw Konkursu powinny byc skladane

wformie pisemnej najpözniej do dnia 1 pazdziernika 2019 roku na adres: McFIT Polska Sp.
z o.o., „ Wygraj bilety na seans filmu LEGIONY , ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.

2. Reklamacje lub skargi skladane w formie pisemnej powinny zawierac: imi§, nazwisko
i dokladny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak röwniez dokladny
opis podstaw reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika Konkursu.

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi Komisja rozpatrzy j  w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiej reklamacji lub skargi.

4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiqzqca.

Art. 11 [Postanowienia koncowe]
1. Zgloszenie Konkursowe oznacza, ze Uczestnik Konkursu wyraza zgod§ na opublikowanie

swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na liscie wygranych, w sytuacji gdy stanie
si§ laureatem Konkursu, oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

2. Administratorem Pahstwa danych osobowych od McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzib 
w Warszawie: ul. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (zwany dalej „Administratorem").
Z Administratorem mozna si§ skontaktowac przy pomocy biuro@mcfit.com.

3. Dane osobowe b§d  przetwarzane w celu Pahstwa udzialu w konkursie, udzielenia
odpowiedzi na Pahstwa zgloszenie konkursowe i ewidencjonowania przeslanych zgloszeh
konkursowych oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zwiqzanych z udzialem
w konkursie.

4. Podstaw  prawn  przetwarzania Pahstwa danych osobowych jest wyrazona przez Pahstwa
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dost p do Pahstwa danych b$d  miec nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty
swiadczqce uslugi na nasz  rzecz (tj. uslugi marketingowe, IT i wsparcia technicznego),
ktöre musz miec dost p do danych, aby wykonywac swoje obowiqzki.

6. Pahstwa dane osobowe b§d  przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia konkursu
oraz przez okres jednego roku od zakohczenia konkursu. Dane b§d  przechowywane
jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zwi zanymi z konkursem.

7. Przystuguje Pahstwu prawo do:
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• z dania dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,

• cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawetn
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem,

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pahstwa danych
osobowych na potrzeby realizacji dzialah marketingowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz§du Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowoine, jednak ich niepodanie b§dzie skutkowalo brakiem
mozliwosci wzi cia udziaiu w konkursie.

9. Pahstwa dane osobowe nie b§d  wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji.

10. Kazdy z biorqcych udziat w Konkursie poprzez przyst pienie do Konkursu akceptuje warunki
niniejszego regulaminu.

Warszawa, dnia 19.09.2019 r.
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