
 
REGULAMIN KONKURSU ”Wyspa Dinozaura 2” 

 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU  
 

Konkurs „Wyspa Dinozaura 2” jest organizowany na zasadach niniejszego Regulaminu przez firmę Multikino 
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, oddział Wrocław Arkady Wrocławskie, zwane dalej 
Organizatorem. 
 
2. CEL KONKURSU  
 

Celem konkursu jest uhonorowanie uczestników konkursu, którzy bezbłędnie przypiszą imiona bohaterów filmu 
do zamieszczonych obrazków i prześlą je w terminie 17 - 27 lutego 2009 na adres mailowy 
wroclawarkady@multikino.pl.  
 
3. NAGRODY 
 

Nagrodami w konkursie są: 
• 5 pierwszych poprawnych odpowiedzi: maskotka + koszulka z filmu „Wyspa Dinozaura 2”  
• 5 kolejnych odpowiedzi: koszulka + czapka z filmu „Wyspa Dinozaura 2” 
• 6 kolejnych odpowiedzi: czapka z filmu „Wyspa Dinozaura 2” 

 
4. CZAS TRWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

• Konkurs trwa od 17 do 27 lutego 2009 
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wybranie pierwszych poprawnych 16 odpowiedzi.  
• Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej 27 lutego 2009 poprzez wskazany adres mailowy. 

 
5. OSOBY MOGĄCE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

• Konkurs ma charakter otwarty. 
• W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyjątkiem pracowników organizatora. 
• W konkursie mogą brać udziały osoby pełnoletnie lub młodsze za zgodą opiekuna. 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

• W konkursie uczestniczą osoby, które w okresie trwania konkursu wysłały drogą mailową organizatora 
wiadomość z podanymi odpowiedziami. 

 
7. ODBIÓR NAGRODY 
 

• Nagrodę należy odebrać w siedzibie organizatora - w Multikinie Arkady Wrocławskie , przy ul. Powstańców 
Śl. 2-4 we Wrocławiu.  

• Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
• Zwycięzcy konkursu zostaną poproszeni drogą mailową do odbioru nagrody w dniach 28 lutego – 3 marca 
2009 r. 

• Nie zgłoszenie się po odbiór nagrody w ww. dniach, równoznaczne jest z utratą uprawnienia do jej odbioru. 
 

8. REKLAMACJE 
 

• Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na pisemnie 
do dnia 10 marca 2009 na adres: 

Multikino S.A. 
Multikino Arkady Wrocławskie 

Ul. Powstańców Śl. 2-4 
53-333 Wrocław 

• Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. 

• Organizator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 
 
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  
 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki niezależne od Multikina podczas wykorzystania 
nagrody 



• Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z 
niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd odpowiedni dla siedziby organizatora.  

• Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sadową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej.  

 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

• Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 
• Uczestnicy konkursu podpisując ankietę konkursową wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych 
przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno- marketingowych, związanych z 
prowadzoną przez firmę działalnością, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.  

• Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 
• Uczestnicy, którzy wygrają nagrody konkursowe, udzielają zgody na opublikowanie swoich danych 
osobowych – imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wraz z informacją o uzyskaniu nagrody. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu. 
• Konkurs promocyjny nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym i nie podlega uregulowaniom ustawy z 
dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr. 68 poz 341 z póź. Zm.). 

• Organizator ma prawo do wprowadzenia do regulaminu zmian polegających na jego uzupełnianiu bądź 
uściśleniu w sposób nie pogarszający warunków uczestnictwa w konkursie. 

• Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
• Złożenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
 

W przepisach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  


