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McFIT Polska Sp. z o.o. 

 

Fon     +48 22 270 3000 

E-Mail biuro@mcfit.com 

 

 

McFIT Polska Sp. z o.o. 

ul. Jasna 14/16a | 00-041  Warszawa 

 

Numer KRS 421690 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy 

NIP 5272678078  

REGON 146141227 

 

Zarząd 

Grzegorz Karczewski 

Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj bilety na seans filmu FURIOZA” 
 

Art. 1 [Przyrzeczenie Organizatora Konkursu] 
Organizator Konkursu zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone 
szczegółowo w niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”. Regulamin 
Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród. 
 

Art. 2 [Definicje] 
1. Organizator Konkursu - McFIT Polska Sp. z o.o. („McFIT’), z siedzibą w Warszawie,  

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

00-762 Warszawa, KRS 0000184012, NIP 521-327-37-76.  
3. Konkurs oznacza konkurs dla pełnoletnich osób fizycznych, bez względu na to czy są 

związane z McFIT umową o członkostwo, prowadzony pod nazwą „Wygraj bilety na seans 

filmu FURIOZA” na kanałach Social Media Organizatora Konkursu (Facebook® 
i/lub Instagram ).  

4. Zgłoszenie konkursowe – oznacza najpóźniej w terminie do 24 października 2021 roku do 
godziny 23:59 udzielenie najciekawszej, najbardziej inspirującej odpowiedzi na pytanie 
konkursowe: Kto i dlaczego akurat to ta osoba najbardziej motywuje Cię do pójścia na trening, 
kiedy najbardziej Ci się nie chce? 

5. Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego 
Uczestnikami oraz które po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie 
udzieliły najciekawszej odpowiedzi na pytanie w Konkursie, a ich odpowiedź na zadanie 
konkursowe została wybrana przez Komisję konkursową na zasadach wskazanych w art. 7 
Regulaminu Konkursu. 

6. Komisja oznacza zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu.  
  

Art.3 [Informacja o Konkursie] 
Opublikowanie  Regulaminu  Konkursu  na kanałach Social Media Organizatora Konkursu  
w portalu społecznościowym Facebook®  i/lub  Instagram®  jest jednoznaczne z podaniem go do 
wiadomości Uczestników Konkursu. 
 

Art.4 [Uczestnicy Konkursu] 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, bez względu na to, czy są związane z McFIT umową  
o członkostwo. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i ich najbliżsi, 
małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a także osoby 
pozostające we wspólnym pożyciu.  
 

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

w terminie do 24 października 2021 roku do godziny 23:59 uzasadni w najciekawszy, 
najbardziej interesujący sposób odpowiedź na pytanie konkursowe: Kto i dlaczego akurat to 
ta osoba najbardziej motywuje Cię do pójścia na trening, kiedy najbardziej Ci się nie chce? 

2. Uczestnik może opublikować w komentarzu do posta konkursowego tylko jedną odpowiedź. 
3. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który: 

a. postępował niezgodnie z Regulaminem Konkursu, 
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b. opublikował w komentarzu treści o charakterze wulgarnym lub nieodpowiednim, lub 
dopuścił się plagiatu, 

c. wykorzystywał fałszywe profile użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, 
Instagram®, 

d. używał  oprogramowania wpływającego na publikacje. 
4. Uczestnicy, wobec  których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują 

w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na 
mocy decyzji Organizatora Konkursu wykluczeni z udziału w Konkursie lub stracić prawo do 
nagrody. 

5. Uczestnik Konkursu posługujący się kontem, na którym nie są widoczne jego dane osobowe, 
powinien przesłać do Organizatora Konkursu swoje imię i nazwisko w wiadomości mailowej 
na adres:  kontakt@mcfit.com  

 
Art. 6 [Czas trwania Konkursu] 

Konkurs rozpoczyna się 21.10.2021 roku i kończy w dniu 24.10.2021 roku o godzinie 23:59. 
 

Art. 7 [Zasady przyznawania nagród] 
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu na posiedzeniu w dniu 25.10.2021 roku 

wybierze Zwycięzców Konkursu spośród osób, które wypełnią wszystkie warunki opisane  
w niniejszym regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i w Zgłoszeniu konkursowym 
uzasadnią w najciekawszy, najbardziej interesujący sposób odpowiedź na pytanie 
konkursowe: Kto i dlaczego akurat to ta osoba najbardziej motywuje Cię do pójścia na trening, 
kiedy najbardziej Ci się nie chce?  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu Zgłoszenia 
Konkursowego do Organizatora Konkursu. 

3. Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną uwidocznione w protokole Komisji 
Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego. 
5. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie oraz 

udzielił najlepszej, najciekawszej i najbardziej interesującej odpowiedzi na zadanie 
konkursowe, może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród nagród wskazanych w art. 8. 

6. W Konkursie zostanie nagrodzonych 20 Zwycięzców Konkursu. 
7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych 

z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu. 
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź 

nieodebranych nagród na inne cele Organizatora Konkursu. 
 

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

zadanie konkursowe przewidziane są nagrody dalej „Nagroda” w postaci: 
 

20 podwójnych (do wykorzystania wraz z osobą towarzyszącą) zaproszeń 
zawierających kody, wymienialnych na bilety w kasach kin sieci Cinema City na film pt. 
„FURIOZA” wyświetlany wyłącznie w dniach 25-31.10.2021 r. 
 
Wartość wygranej (zaproszenia dla dwóch osób) nie przekracza 2000 PLN brutto. 
 

2. Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną wysłane na adres mailowy wskazany 
przez Zwycięzców w wiadomości przesłanej na kontakt@mcfit.com, zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. 
z 2020.1426 ze zm. ). 

mailto:kontakt@mcfit.com
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3. Organizator dostarczy Nagrody na wskazane przez Zwycięzców adresy mailowe najpóźniej 
do dnia 26.10.2021 r. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wiadomości 
mailowej zawierającej Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia 
okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, za wygraną nagrodę nie 
przysługuje ekwiwalent pieniężny oraz nie istnieje możliwość wyboru nagrody innego rodzaju 
lub zamiany jej na inne świadczenie. 

 
Art. 9 [Powiadomienie Zwycięzców Konkursu]  

1. Organizator Konkursu ogłosi laureatów w Konkursie na Facebooku® i Instagramie® najpóźniej 
w terminie do 26.10.2021 r. 

2. Organizator Konkursu nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z odbiorem nagrody. 
 

Art. 10 [Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu] 
1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu powinny być składane 

w formie pisemnej najpóźniej do dnia 08.11.2021 roku na adres: McFIT Polska Sp. z o.o.,  
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS  KINOWY”. 

2. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko 
i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny 
opis podstaw reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika Konkursu. 

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

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

Art. 11 [Postanowienia końcowe] 
1. Zgłoszenie Konkursowe oznacza, że Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 

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

2. Administratorem Państwa danych osobowych od McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie: ul. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”).  

Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy biuro@mcfit.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa udziału w konkursie, udzielenia 

odpowiedzi na Państwa zgłoszenie konkursowe i ewidencjonowania przesłanych zgłoszeń 

konkursowych oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem 

w konkursie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty 

świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które 

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia konkursu 

oraz przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie 

w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji. 

10. Każdy z biorących udział w Konkursie poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu. 

 
         
        Warszawa, dnia 18.10.2021 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


